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ПОМЕР В. ОРЛОВСЬКИЙ, ) 
КОЛИШНІЙ ГОЛОВНИЙ 

ОРГАНІЗАТОР УНСОЮЗУ 
`Джерзі Ситі, Н. Дж. —До 

Головної Канцелярії У НСо 
юзу наспіла сумна вістка, 
що в суботу, 16-го січня ц.р., 
в Сомерсет. Ню Джерзі , 
помер після важкої недуги 
на 67-му році життя Василь 
Оріховськнй, колишній го-
ловннй організатор Україн-
ського Народного Союзу. 

В. Оріховськнй, уродже-
нець Західньої України, при 
був до ЗСА після Другої 
світової війни і тут відразу 
включився в українське гро-
мадське та союзове життя. 
Він був впродовж довгих 
років секретарем 353-го Від-
ділу УНСоюзу, Товариства 
Запорозька Січ в Ню Бран-
звику, Н.Дж., делегатом 
цього ж Відділу на цілому 
ряді конвенцій та обласним 
організатором УНСоюзу 
на гіівнічносхідні стейти 
ЗСА, округичта відділи яких, 
він постійно відвідував у 
своїх організаційних поїзд-
ках. 

На 29-ій Конвенції В. Орі-
ховськнй був обраний го-
ЛОВНИМ організатором УН-
Союзу ‚що` було заслуже-
ним признанням за його 
ловѓі роки відданої праці 
;іля УНСоюзу та українсь-
кої громади. У своєму звіті 
на 30-ій Конвенції В. Оріхов-
ський потвердив свою від-
даніетг УНСоюзові та віру 
в його велику місію, під-
креслюючи. що ‚‚Українсь-
кнй Народний Союз, є та 
мусить залишитися україн-
ською братсько-доибмого-
вою установою, головною 
метою якої мусить бути 
добро всіх членів та всісї 
української спільноти''. 

Осиротив Покійний дру-
жину Дарію. також колнш-
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Св. п. В. Оріховськнй. 

ню секретарку та делегатку 
від 353-го Відділу УНСою-
зу синів Богдана з дружи-
ною Марією і Стефана Та-
раса з дружиною Розою, 
доні Наталку з мужем о. Іва-
ном Панасюком і Христину 
та внучку Тару. 

Парастас буде відправлс-
ннй у вівторок, 19-го січня, 
о годині 7:30 вечора в похо-
ронному заведенні Бойлан, 
прнІ88 Істон аве. . в Ню 
Бранзвику. а похорон поч-
нсться в середу, о годині 
8:30 ранком з цього ж похо-
ронного заведення до укра-
їнської католицької церкви 
Різдва Пресвятої Богоро-
диці, при 86 Лівінгстон аве., 
в Ню Бранзвику та на укра-
їиський православний цвнн-
тар v Савт Бавнд Бруку, Н. 
Дж. 

Родина Покійного про-
„ сить замість квітів склада-

ти пожертви на-Гарвардсь-
кий Проект Тисячол іття 
Християнства в Україні. 

„УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК" СТАВ 

Помер Б. Остап'юк 
Маямі. Фла. У четвер, 

І4-го січня ц.р.. тут, після 
короткої недуги, на 81-му 
році життя помер уродже-
нець Тернопільщини мґр 
фармації св. ѓі. Богдан Ос-
тап'юк. Осиротив він дру-
жину Свѓ енію. дочку Лідію, 
сина Бориса та внука Дани-
ла. 

Св. п. Б.Остап'юк. крім 
праці у суто професійній 
ділянці, трудився на громад-
ській ниві, був журналістом, 
членом НТШ, колишнім 
членом УВО. Був він авто-
ром численних статтй у 
.‚Свободі", здебільшого на 
літературні теми. У 1981 

році видав книжку п.з. ‚‚Дав-
ній Тернопіль". Його прня-
тель Роман Завадович наз-
вав його ...хронікарем Тер-
нополя". 

У „Свободі" з 17-го груд-
ня ц.р. появилася про нього 
стаття Михайла Качалуби 
п.з. . .На вісімдссятліття 
друга Б. Остап'яка". 

Панахиду за спокій душі 
св. п. Б. Остап'юка відправ-
лено в неділю, 17-го січня, а 
тлінні останки Покійного 
відвезено в понеділок. 18-го 
січня з церкви св. Успення 
Святої Богородиці на місце` 
вий цвинтар. 
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НюЙорк(ЗП У Г Г ) . - У 
складних і нелегких обста-
винах нинішньої ситуації на 
Україні члени редколегії 
незалежного громадського 
журналу ‚‚Український Віс-
ник", відновленого в серпні 
1986 року, звернулися з від-
критим листом з 30-го груд-
ня 1987 року, повний текст 
якого подаємо нижче. 

„До учасників Віденської 
конференції з питань безпе-
ки і співпраці в Европі. 

До Гельсінќської федсра-
ції 

До Міжнародної асоція-
ції журналістів 

Проголошена новим ке-
рівництвом політика глас-
ності породила чималі надії 
на демократичні зміни в 
нашій країні і на оздоров-
лсння міжнародного кліма-

Однак, позитивні зміни 
в СССР загальмувалися, 
більше того останнім ча-
сом помітний назадний рух. 
Особливо помітно це в Ук-
раїні, де незмінне з бреж-
нєвських часів керівництво 
прагне перетворити респуб-
ліку на справжню Вандею 
перебудови. Це підтверд-
жус і безпрецедентна впро-
довж останніх років кампа-
нія цькування та репресій 
проти першого на Україні 
незалежного друкованого 
органу позацензурного жур 
налу „Український Вісник". 

Ч и м а л о детал ів цьог`4, 
погрому міжнародна гро^ 
мадськість уже знає. Нага-
дуємо лише, що безперерв-
ні брехливі напади на нас у 
республіканській пресі, в 
радіо і телебаченні, на орга-
нізованих владою мітінгах і 
зборах, тривають уже кіль-
ка тижнів. Вдаючись до бре-
хні і наклепів, нас намага-
ються протиставити рідно-
му народові , зобразити 
агентами іноземних розві-
док, прибічниками терору, 
фашизму і тому подібне. 
Стосовно членів редколегії 

ОРГАНОМ УГГ 
журналу та його активних 
авторів не ганьбляться зас-
тосувати найбрудніші мс-
тоди: рукоприкладство, по , 
грози вбивством, затримай; 
ня і короткочасні арешти. 

У зв'язку з тим, що впро-
довж останніх днів зі 
шпальт офіційної преси від 
представників репресивних 
органів прозвучали відверті 
погрози арештувати членів 
редколегії журналу, чи де-
портувати нас за межі бать-
ківщини, просимо світову 
демократичну громадсь-
кість, у першу чергу активіс-
тів Гельсінќського руху 
і колеґ-журналістів, могут-
ньою силою громадської 
підтримки не дати задавити 
в Україні перший незалеж-
ний друкований орган. 

Зі свого боку, відкидаю-
чи наклепи і брехливі обмо-
ви, заявляємо, що плят-
формою нашої діяльности 
були і лишаються ідеали 
міжнародного Гельсінксь-
кого руху. Нагадуємо, що 
Українська Гельсінќська 
Група навіть у часи найсу-
воріших репресій не заявля-
ла про припинення своєї 
діяльности, хоча чимало 
членів групи перебувало в 
таборах особливого режи-
му, або змушені були зали-
шити батьківщину. 

З метою активізації діяль 
ності Української Гельсінк-
ської Групи оголошуємо, 
що редколегія журналу „Уќ 
раїнський Вісник", окремі 
члени якої ще раніше нале-
жали до Української Гель-
сінкської Групи, від тепер у 
повному складі входить др 
Української Гельсінќської 
Групи і оголошує наш жур-
нал її органом. Нехай пос-
тавлений до Нас світ судить, 
як советське керівництво 
шанує підписаний ним Гель 
еѓнќський кінцевий акт. 

Сподіваємося, що в склад 
ній ситуації в Україні, де 

(Закінчення на crop. 4) 

СТАНОВИЩЕ ПАКІСТАНУ 
ЗАСКОЧИЛО АМЕРИКАНЦІВ 

Вашінгтон. Інтерв'ю 
президента Пакістану Мо-
хаммеда Зія уль-Гака і зая-
ва прем'єр-міністра Мохам 
меда Кана Джунейо про те, 
що теперішній комуністич-
ннй уряд в Афганістані під 
керівництвом тамошнього 
президента і ставленника 
Москви' Наджібулли пови-
нсн становити основу ново-
го коаліційного уряду піс-
ля виведення совстськнх 
окупаційних військ і припн-
нсння американської війсь-
кової і економічної допо.мо-
ги дѓія повстанців-муджагс-
ліігів. заскочили американ-
ців. 

Урядові кола у Вашінг-
тоні. зокрема в Білому До-
мі і Державному дспарта-
мснті, поставлені цими зая-
вами обидвох пакістансь-
кнх керівників вдуженезру-
чне становище, спочатку 
навіть не знали чи заяви 
пакистанців треба трактува-
тн поважно, чи це тільки 
тимчасова їхня тактика , 
застосована вже після візн-
ти міністра закордонних 
справ СССР Едуарда А. 
Шсварднадзе в Кабулі, ле 
він, як відомо, заявляв, що 
уряд не є передумовою ьн-
всдення совєтського війсь-
ка з Афганістану, бо ці проб 
леми, мовляв, полагодять 
між собою заінтересовані 
сторони, тобто теперішній 
уряд і повстанське коман-
л%вання з допомогою Пакі-
стану. 

В кожному разі представ-
ник Білого Дому заявив 
кореспондентам, що З'сдна-
ні Стейти Америки не є 
зацікавлені підтримкою ко-
муністичного уряду в Кабу-

† лі і тому Державний депар-
тамент не буде настоювати, 
щоб муджагедінн прийняли 
умови пакистанців, які, в то 
му випадку не заступають 
їхніх інтересів, ані інтересів 

Ансамбль ім. Вірського з Києва 
почав турне по Америці 

Ню Йорќ. — Щоденник 
„Ню Йорќ Тайме" з середи, 
13-го січня ц.р., помістив 
похвальну рецензію пера 
своєї кореспондентки Анни 
Кіссельгоф про виступ укра 
їнського державного тан 
цювального ансамблю ім. 
Вірського. 

У статті авторка після 
першого виступу ансамблю 

ЯК ЗРОДИЛАСЯ ІДЕЯ ОРАТОРІЇ „НЕОФІТИ' 
Джерзі Ситі. Н.Дж. (О. 

Кузьмович). — Не часто 
маємо ми нагоду зустрічати 
в нашій редакції такого гос 
тя, як Владика Михайло 
Гринчншнн та ще й псрсво-
днтн з ним інтерв'ю. Але 
Владика, енергійний та пов-
ннй ентузіазму співрозмо-
вець радо розповідає нам 
про свої задуми і працю у 
зв'язку із відзначуванням 
1000-річчя Хрищення Русн-
України і тим облегшус 
наше завдання. 

Нам відомо, що Владика 
від часу створення Цент 
рального Ювілейного Ко-
мітету ЎЌЦеркви перед де-
сяти роками, став ного ге-
неральннм секретарем та 
працює тісно із бюром сек-
ретаріяту у Вінніпегу для 
охоплення і координації усіх 
церковних і світських подій, 
пов'язаних із святкуваннями. 

Владика саме зупинився в 
Ню Йорќу у переїзді з Він-
ніпегу до Европн, у тій доро 
зі, яку в останніх десяти 
роках вже не один раз робив 
У нього в руках найновіше 
видання секретаріяту. що 
його спонзорували отці Чи-
ну Редомпторнстів. до яко-
го належить І Спископ М. 
Гринчншнн. а саме кннжеч-
ка про ораторію Маріяна 
Кузана до слів Т. Шевченка 
„Неофіти". Музичне офор-
млення славної Шевчеико-
вої поеми стало ідеєю Вла-
днкн вже в 1978 році, — як 
він нам підтверджує на на-
ше запитання, про шо вже 
згадував в Парижі компози-

В.шдика М Гринчишин в редакції ‚.Свободи". 

тор М. Кузан. коли ми його 
відвідували. 

„Ця думка переслідувала 
мене вже довго, розпові-
дає Владика, бо здається 
ніщо своїм змістом не нада-
сться так добре до 1000-
річчя Хрищення як саме 
„Неофіти". 

1 тут Спископ М. Гринчн-
шнн передає нам на письмі 
свої пояснення,чому саме внб 
рав „Неофіти",під заголов-
ком: „Сповнилося пророцт-
во" На його думку у „ Неофі-
тах" можна поєднати мину-
ле і сьогоднішнє тому, що 
Шевченкова візіятепсфспов 
нилася у коцснтраційних 

таборах совєтського режи-
му. Саме ці пророчі слова 
нашого Кобзаря пересліду-
валн Владику довгий час, — 
розповідає він нам. 

— Чи справді концерт в 
катедрі у Шартр ггсрсконав 
Вас, щоб запропонувати М. 
Кузанові оформити музич-
но ,, Неофітів'"? 

— Так воно і було. Коли 
почув ‚.Кантату для любо-
ви людини" в 1984 році у 
прегарному виконанні у цій 
славній катедрі, не було у 
мене сумніву, що наш Ку-
зан найкраще вив'яжеться 

(Закінчення на crop. 4) 

досить позитивно вислови-
лася про ансамбль і їх пос-
тановку та інтерпретацію 
народних танків. Стаття 
майже в цілості написана на 
тему інтерпретації танків 
колишнім його основннком 
і директором Павлом Вір-
ським та теперішнім днрек-
тором Мирославом Ванту-
хом. Говорить вона й про 
те. що ансамбль Вірського 
став моделем для інших 
професійних ансамблів на-
родного танку. Для прикла-
ду вона згадала про москов 
ський танцювальний ансам-
бль Мойсеева. Коли порів-
нює обидва ансамблі, то 
каже, що Мойсесв базував 
свої танці на балетних ру-
хах, а Вірський поєднував 
свою хореографію на кро-
ках народного танку з лег-
кістю ба.гету. 

Продовжуючи, авторка 
порівнює інтерпретації тан-
ку Вірським і Вантухом. 
згадуючи при тому. що 
один походив зі східніх об-
ластей України, а другий 
родом із західніх областей 
України. На її думку, цс до 
деякої міри є помітним у 
постановці танків. Колнтан-
цюристн Вірського мали за 
мсту виразність танку, то 
Вантух після смерти Вірсь-
кого потрапив це вдсржа-
ти, але з додатнімн елемен-
тами свіжостн. життсрадос-
ти та скорішого темпу. 

На 95 відсотків Вантух і 
його в більшості молоді 
танцюристи успішно пока-
зали глядачеві ќляснќу жан-
ру народних танців. Реакція 
публіки була наскрізь енту-
зіястичною в своїх оплесках 
й ансамбль отримав вповні 
заслужене щиросердечне 
привітання. 

Ансамбль ім. Вірською 
виступатиме в інших містах 
ЗСА на протязі понад двох 
місяців. 

У Скенектеді і в Ню Йор-
ку малі групи українців пе-
ревсли ряд інформативних 
акцій, не так проти ансамо-
лю, як проти тих, які їх 
висилають за кордон. 

країн демократичного сві-
ту. На запитання корсспон-
дентів амбасадор Пакіста-
ну у Вашінгтоні заявив, що 
самозрозумілим є те, шо 
Советський Союз, який в 
Афганістані стратив більйо 
ни долярів і тисячі своїх 
молодих вояків, хоче вийти 
з тієї країни із збереженим 
престижем, а цей престиж 
забезпечує за ними існую-
чий в Кабулі уряд. Очсвид-
но. про ці справи натякав в 
Кабулі також міністср Ше-
варднадзе, кажучи, що тре-
ба надіятись, шо черговий 
уряд Афганістану не буде 
вести занадто антагоністич-
ної політики v відношенні 
до СССР. 

Пакістан натомість заці-
кавлений якнайскоршим ѓѓо 
лагодженням справи в Аф-
іаністані, сподіючнсь рівно 
часно. що поггад три мільйо 
ни втікачів, які тепер пере-
бувають у прикордонній 
полосі між Пакистаном і 
Афганістаігом, повернуться 
ѓѓа батьківщину. Але, не 
зважаючи на всякі бажання 
Пак'істану і афганського 
комуністичного уряду та 
Москви, створення коалі-
ціЙНОГО уряду в Афганіста-
ні після виведення совстсь-
кнх військ, не буде легкою 
справою, бо антикомуніс-
тичні повстанці ледве чи 
захочуть сісти за стіл з кому 
кістами. Слиним може на-
віть тимчасовим виходом з 
положення, є переведення в 
тій країні вільних парля-
мснтарних виборів ѓгід наг-
лялом міжнародної комісії і 
спостерігачів ООН. 

Адміністрація президен 
та Роналда Регена не зайня-
ла ще виразного становн-
ща. хоч речник Білого Дому 
Марлін Фіцвотер підтвер-
див. шо в цій справі ведуть 
ся переговори ѓѓа витому 
рівні. 

САНДІНІСТИ НЕ МАЮТЬ НАМІРУ 
ВИКОНУВАТИ УГОДУ 

У СВІТІ 
АГЕНТСТВО А С С О Ш К ЙТЕД Пресе інфорує. шо в 
Еспанії розбився американський військовий джет-бомбо-
вик типу „Ф—16". відбуваючи звичайний кожноденннй 
полст. Літак впав і загорівся у мало заселеній місцевості, 
приблизно 160 миль віл Мадриду. Еспанська поліція 
оточила місце катастофн і не допустила кореспондентів 
і фоторепортерів до місця випадку. Ім'я летуна чи летунів, 
покищо не подали до відома, бо в американській армії 
існує закон, що спершу треба повідомити про смерть 
родину. 

ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКА ГАЗЕТА з Гамбургу ..БільЃ . 
яка мас добрі інформації про закордонних закладннків на 
Близькому Сході, зокрема в Ливані, поінформувала, шо 
один із німецьких полонених Рудольф Кордес. намагався 
покінчити самогубством, бо, як передає він у записці, „я не 
можу більше зносити знущань проіранськнх терористів. 
які вишуканими моральними і фізичними тортурами 
доводять людину доскрайности". Р. Кордес попав в полон 
до мусулманів-шіїтів ще 17-го січня минулого року і від 
того часу він два чи три рази намагався відібрати собі 
життя. Він також ѓѓросив терористів застрелити його, або 
звільнити. Кордеса захопили три дні після арешту на 
території Західньої Німеччини палестинського терориста 
Мохаммеда Алі Гамаді. одного із захоплювачів американ 
сьќого пасажирського літака ѓѓа летовнщі в Бейруті. 

АГЕНТСТВО АССОШІСЙТЕД Пресе інформує з Дамас-
ку, що міністер закордонних справ Сирії Фаруќ аль-Шараа 
отримав листа від свого іранського колеги Алі Акбара 
Велаяті з проханням допомогти Іранові заініціювати 
переговори між Теграном і країнами Перської затоки.У 
столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу Далі місце-
вий дипломат заявив кореспондентам, що там незабаром 
розлічиўться переговори між згаданою державою і 
представниками Ірану, які можуть стати початком 
закінчення ірансько-іракської війни. 

НОВИЙ КЕРІВНИК КИТАЙСЬКОЇ Народної Республі-
ки Зао Зіянг. генеральний секретар ЦК Комуністичної 
партії Китаю, позитивно висловився у телеграмі співчуття 
з приводу смсрти`президента Тайвану Чіянга Чінга-куо, 
керівника Комінтангу, націоналістичної кнтйеької партії, 
яка є при владі на Тайвані дотепер. Зіянг каже, що покійний 
президент все мріяв про об'єднання Тайвану з материком, 
тобто з Китайською Народною Республікою, хоч 
властиво було цілком інакше. Він мріяв ѓгро об'єднання і 
поворот на материк, але при змінній політичній ситуації 
і усуненні народом комуністичної влади в Пекіні, — 
кажуть політичні спостерігачі. Зіянг використав нагоду 
смерти президента Тайвану також для того, щоб зверну-
тись до нових керівників тієї острівної держави з пропозгі-
цією відбути формальну зустріч на вершинах і тим самим 
дати початок до нових ініціятнв про об'єднання. 

ЯСІР АРАФАТ. КЕРІВНИК Палестинської Визвольної 
Організації, готовий визнати резолюції Ради Безпеки 
Організації Об'єднаних Націй у справі Ізраїля і право тієї 
держави на існування, якщо З'єднані Стейти Америки й 
Ізраїль погодяться на скликання міжнародної конференції 
для обговорення справ на Близькому Сході, які включали 
б також проблеми палестинців і їхнє право приймати 
участь в конференції. Якщо до такої конференції не дійде. 
— каже Арафат в інтерв'ю, ѓо палестинuj можуть створи-
ти тимчасовий уряд за кордоном і збільшать свої зусилля 
боротьби за державу. 

Сан Хозс, Коста Ріка — 
Тут зустрілися президенти 
Гондурасу. Гватемалі. Са-
львадору. Коста Ріки і лідер 
сандіністського режиму, 
щоб розглянути, як їх уряди 
виконують угоду про мирне 
урегулювання в Централь-
ній Америці, прийняту п'ять 
місяців тому. Становище, 
зайняте перед початком на-
ради керівником сандініст-
ської хунти Данієлем Орте-
гою, ясно показувало, що 
хунта не мас наміру дотри-
муватися угоди. 

Перед початком наради 
ѓѓрезидент Сальвадору Хозе 
Наполеон Дуартс обвину-
ватив сандіністів у тому, 
шо вони не в ідкликали 
виїмкового стану в країні, 
не випустили всіх політич-
них в'язнів і далі продов-
жують забезпечувати збро-
єю комуністичних заколот-
ників у Сальвадорі. „В Ні-
карагуа покищо нема і натя-
ку на демократичні перство 
рення". заявив Дуарте. 

Відповідаючи прсзиден-
тові Сальвадору на пресо-
вій конференції. Ортсга „від 
значив критику". За його 
словами, „уряд Нікарагуа 
строго дотримується підпи-
саного (в серпні) договору". 
Ортсга обвинуватив З'сд-
нані Стейти Америки вспро 
бі перешкодити процес мир 
ного врегулювання: ЗСА і 
далі надають допомогу кон 
трас, тобто борцям за сво-
боду. 

Хоч угода передбачає пе-
рсговори уряду кожної з 
країн Центральної Амери-
ки з партизанами. Ортега 
знову заявив, щосандіністи 
не сядуть за стіл перегово-
рів з лідерами контрас. 
„Нам слід вести переговори 
зі З'єднаними Стсйтами. які 
породили їх (тобто конт-

рас)". сказав він 
Коли н е з а б а р о м після 

пресової конференції Ор-
теги в ідкрилася нарада 
лідерів урядів п'ятьох країн 
Центральної Америки. Ду-
арте і Ортсга не подали 
один одному руки 1 НС ООМі-
НЯЛИСЯ ні одним словом 

Нарада проходила за зак-
ритими дверима. Але чря-
дові чинники, що беруть у 
ній участь, сказали репорте-
рам. що президент Коста 
Ріки Оскар Аріяс автор 
ѓгляну мирного урегулюван 
ня — також критик% вав 
уряд Нікарагуа за відмову 
провадити прямі псрсгово-
ри з партизанами. За його 
словами. Нікарагуа. Куб} і 
Советський Союз можна 
розглядати як інструкторів 
у війні сальвадорських зако 
лотників проти уряд) Саль-
вадору. а однак цей %ряд 
веде переговори з зако.іот-
ииками. і не вимагаг обі о-
ворювати спірні справи і 
керівниками комуністичних 
країн. 

Судячи з усього, кінцевий 
контрольний термін пере-
вірки серпневих угод буде 
продовжений. Спочатку Са-
львадор і Гондурас настою-
валн. щоб раніше чзгодже-
ний кінцевий термін 15-
го січня залѓѓигався в силі. 
В тому випадку всякі надії 
на виконання угод всіма 
країнами регіон% були б 
похоронені, бо санліністсь-
кнй режим не виконав бага-
тьох своїх зобов'язань Про 
довження контрольної 0 тер 
міну надає сандіністам ще 
один шанс. Не виключено, 
що лідери п'ятьох країн 
звернуться ло ЗСА t RpOCb-
бою Припинити всяк% лопо-
могу контрас. Саме на цьо` 
му і настоює Ортсі.і 

В АМЕРИЦІ 

ГРУПА МОЛОДИХ американців з Колбі коледжу. Мейн, 
в числі 15 осіб буде першою групою американських 
студентів, яка відвідає В'єтнам у рамках вивчальної гўри 
їхній маршрут вестиме з Ганою на південь до ї'ўх. Да 
Нангу та Го Чі Мінѓ Ситі. Ціла мандрівка була )аангажо-
вана організацією Проект індокитайською замирення, т о 
має свій осідок у Філядельфії. Провідником рієїетудентсь-
кої прогулькн є Роджер Бовен. спеціялісл у питаннях 
иівденносхідньої Азії та професор Колбі коле.їжу. 

У НЮ ЙОРЌУ РЕЧНИКИ РІЗНИХ членів в Об'єднаних 
Націй гостро засудили Ізраїль, за депортацію чотирьох 
палестинців Президент Ради безпеки. Сер Кріспін Гіксл.і. 
якѓѓи є сталим репрезентантом Великої Британії до ООН 
сказав, шо „рішення Ізраїля є проти міжнародного закону`' 
і ‚.полнчником міжнародній опініГ`. Прилучився з по.пб-
ною думкою й генеральний секретар ООН Гавіс Перс І іе 
Куеяр, який заявив, що Ізраїль знехтував його прохання І 
прохання Радѓѓ безпеки цього не робити. А Міжнародний 
Червоний Хрест засудив потягнення Ізраїля ѓа вніс 
формальний протест до ООН. вказуючи при ѓом) на 
статтю ч. 49 Женевської конвенції, шо охороняє цивільне 
населення на окупованих територіях 

С`ЕКРЕТАР МОРСЬКОЇ фльотн. Джеймс Г Вебб v своїй 
доповіді перед Крайовим пресовим клюбом закликав ЗСА 
перевірити свої зобов'язання закордонним країнам, а 
спеціально докладно перевірити розташування амернкан-
ськнх збройних сил у світі, зокрема в Европі. В цій же 
промові Вебб пропонує збільшити МОРСЬКІ сили, а 
бюджетові обмеження прнмінити тільки до армії І 
летунства. Замітною є ця його промова, тим, що ро ібіга-
сться з офіційною настановою Адміністрації wpcm їси і а 
Роналда Регена. 

П Р О В І Р Н А П І Д К О М І С І Я збройних сил в Палатаі 
Репрезентантів у своєму звіті робить закид Пентагонові. 
що він не придержується своїх власних правил, КОЛИ ВИ Kit 
дослівно тисячі т.зв. ..кліренс" особам народженим в 
країнах совєтського б.тьоку, чи країнах, які уважаюп.ся 
неприхильними до ЗСА. Член Палати Репрезентантів 
республіканець Джан Касіч з Огайо заявив, що ..нам треба 
стерегти свої таємниці багато краще", а то відчувається, 
що є настанова — „хочете прийдіть, запитайтеся, а ми вам 
дамо". У звіті подано, що такі ..кліренс" видано 5,186 
китайським Емігрантам, 3.623 кубинським (мігрантам, і 
1,883 вихідцям з Совєтського Союзу. 

У ВАШІНГТОНІ РОБЕРТ БОРЌ, відкинений Сенатом 
кандидат до Верховѓѓого Суду, заявив, щорезиі нўе і ПОСТ) 
судді федерального апеляційного суду для того, щоб 
присвятити свій час для відповіді на кампанію проти 
нього. Білий Дім опублікував відповідь президента 
Роналда Регена з 14-го січня ц.р.. в якій говориться про 
прийняття резиґнації судді Борќа з ..глибоким жалем'` 

ФБІ П О В І Д О М И Л О , ЩО заарештовано військового 
інструктора за підозріння у шпигунстві та Обвинувачене 
його в спробі продаж% військових документів Совсгсько-
му Союзові. Сержант Денієл Ричардсон. будучи інструк-
тором танкових веж. мав доступ до багатьох засекречених 
документів, у яких містилися інформації ѓгро досліди % 
випробуванні зброї v 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА АМЕРИКАНСЬКО японські кіхо 
дн щодо стійкостѓі долара, конечним С ПІДВИІІЗ}ЄННЯ 
відсоткових стіп, якщо ЗСА Хочуть moo вартість долара 
підійшла вгору. Так виловився Онно Р%.шп, президент 
Міжнародного валютного фонд% 
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Америка і Японія 

Америка і Японія є поруч Франції і Німеччи-
ни найкращим очевидним доказом на правиль-
ність історично-політичної істини, що вчорашній 
ворог може бути нинішнім приятелем, що політи-
ку ведеться не під кутом вчорашнього дня, 
тільки нинішнього з проекцією на завтрішній. На 
превеликий жаль, ці акс іомні правди ще не 
знайшли зрозуміння і практичного застосування 
у нашому, українському суспільстві, яке все ще 
вперто живе вчорашнім днем.керуючись ворож-
нечею, яка була, а з погляду сучасного стану 
речей і нового укладу політичних сил — нале-
жить до минувшини. Недавно президент Реґен 
вибрав саме день 7-го грудня на приїзд до 
Вашінгтону Міхаїла Горбачова, бо 7-го грудня 
1941 року відбувся масовий і цілком несподіва-
ний налет японського летунства на зосереджену 
у Перл Гарборі американську фльоту, що спри-
чинило приступлення Америки до тодішньої 
Другої світової війни. Мовляв: тоді був початок 
війни, а тепер має бути започаткування ери 
нового миру. На катастрофі Перл Гарбору не 
скінчилося. У липні і серпні 1945 року Америка 
скинула перші дві атомові бомби на японськ; 
міста Гірошіму і Нагасакі, 9-го серпня 1945 року 
Японія беззастережно скап ѓту лювапа. Амери-
канський геніяльний полководець гец. Даѓлес 
МекАртур став несправжнім тимчасовим прави-
телем Японії і продиктував їй нову конституцію, 
заборонивши Японіїмати більші збройні сили, як 
тільки для забезпеки внутрішнього порядку. Це 
була велика політична помилка, бо тепер Амери-
ці залежить на такій сильній Японії, яка могла б 
протиставитися інфільтрації Совєтського Сою-
зу на Тихому Океані. 

Японії потрібна Америка й Америці ще 
більше потрібна Японія. За згодою Америки на 
Ялтинській конференції СССР окупував два 
найбільш на північ висунені японські острови і 
тримає їх до нинішнього дня. Єдина надія Японії 
в ідзискати їх. Але, хоч ті дві держави одна 
одній потрібні, їхні взаємини не позбав-
лені скреготів. Японський нарід доконав 
після прогри у Другій світовій війні справжнє 
чудо: Японія є нині найбагатшою країною у 
світі поруч із З'єднаними Стейтами, а японський 
промисел розвинувся настільки, що його експорт 
в різні країни, зокрема в Америку, спричинив 
астрономічний дефіцит торговельного балянсу. 
Проте виявилося, що егоїстична торговельна 
політика Японії має два кінці. Японія не має 
власних джерел нафти і залежна від імпорту; 
головно від багатих на нафту країн ўв обширі 
Перської затоки. Восьмирічна війна між граком 
та Іраном загрозила нафтоналивним кораблям 
плавбу у тому обширі. Америка спільно з 
Англією і Францією, виславши на ті води могут-
ню корабельну армаду, забезпечила свобідну 
мореплавбу, — це добродійство для Японії. 
Штучне обниження вартости доляра на японсь-
кій біржі у користь японської єни створило 
загрозу різких американських протизаходів, які 
можливі просто тому, що Японія почала масово 
інвестувати свої капітали в американські неру-
хомості та різні корпорації. Постав цілий комп-
лекс трудних і замотаних проблем. 

Такий стан спонукав японського прем'єра 
Нобуру Такішіту прибути в минулому тижні до 
Вашінґтону. Його багатогодинні наради з прези-
дентом Реґеном та американськими ресортови-
ми секретарями і фахівцями дали вислід, що 
його хвалив Президент, як ,,успіх". Подробиці 
покищо невідомі, але треба сподіватися, що в 
американсько-японських відносинах настане 
значна поправа, тим паче, що названий японсь-
кий прем'єр має відому у світі марку прихильно-
го супроти Америки діяча. Відомо вже. що 
Японія рішила сама прикоротити свій експорт 
автомобілів та різних інших виробів до Америки, 
на японській біржі доляр відзискує давню силу. 

ЗСА, Канада, Великобританія. Франція, 
Західня Німеччина. Італія і Японія — це та 
‚‚сімка", яка панує своїм промислом над світом. 
Японія і суходільний Китай, союзники Америки 
від часу Ніксона, є теж найсильнішою гальмою 
для совєтського експансіонізму, бо вести війну 
на два фронти при ненависті власних громадян, 
це навіть найбільш тупі і зарозумілі члени 
Політбюра розуміють, що така війна була б 
самогубством. 

Здавалося, що праця ге-
нерала Вониѓха Ярузельсь-
кого і ного прихильників 
увінчається успіхом, і запо-
відженнй плебісцит в справі 
. ‚революційних" реформ 
приймуть більшістю голосів 
у всенародному голосуван-
ні. Однак сталося інакше, 
нарід своїм голосуванням 
29-го листопада минулого 
року, відкинув пропонова-
ні урядом точки реформи, 
вважаючи їх дальшим про-
довженням господарської 
системи московського зраз-
ка, що забезпечує інтереси 
членів Польської З'сдиненоі 
Робітничої Партії, а не по-
льського народу. 

Польща нині знаходить-
ся у досить критичному но-
ложенні так на господар-
ському. як і на суспільно-
політичному відтинках, і 
як видасться, с переломо-
вим періодом у житті поль-
ського народу. Кризовий 
стан господарки поставив 
комуністичний уряд генера-
ла в трудне положення і 
тому зродилося питання, 
що буде далі? Правдою є, 
що В. Ярузельський поті-
шає своїх вітчизняннків у 
своїй статті п. з. .‚До нових 
горизонтів", що появилася 
у липні минулого року в 
містечку .‚Нове Дрогі", тсо-
ретичного і політичного 
органу комітету ПЗРП, у 
якій пише, що „революція 
не кінчається з хвилиною 
здобуття влади, але в дійс-
ності щойно починається". 
Цей процес, на думку гсне-
рала, вимагає відвати, снль-
ної волі і вмілости відкинен-
ия старих форм, а прийнят-
тя — нових з новим зміс-
том і з новими методами 
розвою. Він твердить, ЩО 
сама натура СОЦІАЛІЗМУ 
сприяє творчости мас і оди-
ннць, їх ініціятивам й інно-
ваціям і тому, коли життя 
домагається нового нап-

Володимир Яців 

ПОЛЬЩА НА ДРУГОМУ ЕТАПІ 
„РЕВОЛЮЦІЙНИХ" РЕФОРМ 

і. 

рямку ДІЯННЯ, коли докон-
че треба прнмінити методи 
господарювання до розвит-
ку творчих сил, то партія і 
уряд-повннні піднятися пе-
регіровадити такі реформи, 
я̀ кі б йшли в користь наро-
дові.`. 

На думку противників 
генерала Ярузельськоѓго і 
його уряду, щоб урятувати 
господарку країни потрібно 
не тільки відкинути пере-
старілі форми керування 
господаркою країни, але в 
першу чергу обмежити про-
цесн декапіталізації продук-
ційних засобів, які приспі-
шують процес вичерпання 
резерв капіталовкладів. 
Стримання процесів інфля-
ційннх. але не дорогою піа-
вищування цін на твори 
першої потреби, чи на пос-
луги. і рівночасно заморо-
ження заробітних платень, 

це лише така господарсь-
ка політика, що обтяжує 
суспільство, неліквідўе прн-
чиии інфляції, а навпаки 
поглиблює кризу. Дуже 
важливим чинником у по-
кращанні господарського 
стану в Польщі є ліквідація 
нерентабельної продукції, і 
звільнення країни з боргів, 
що обтяжує країну понад 
тридцять трьома більйона-
ми доля рів. 

У теперішній кризовій 
ситуації тяжко повірити, 
щоб уряд рішився перевес-
ти в житті ці непопулярні 
‚.революційні" реформи 
коштом своїх громадян то-
му. що такі вимушені ре-
форми можуть спричинити 

масові протести суспільс-
тва. Критики уряду вважа-
ють, що готовість несення 
тягарў у зв'язку ізреформа-
ми не можна буде осягнути 
без політичних ўступок уря-
ду. Представники різних 
політичних угруповань ка-
жуть, що примінення метод 
політичних репресій, які 
перевів уряд у роках 1981-
1986 не розв'язали життс-
вих проблем, а навпак`и, по-
глибили кризу як на госпо-
дарському, так і на громад-
сько-політичному відтин-
ках. На підставі цих фактів 
можна сказати про брак 
охоти і зрозуміння зі сторо-
ни партії і уряду прийти до 
порозуміння з народом. 

Треба ствердити, що те-
перішній уряд Польської 
Народної Республіки є од-
ним з перших урядів у істо-
рії ПНР, який на протязі 
такого довгого часу не зу-
мів відбудувати довір'я сус-
пільства до себе і наладна-
ти так конче потрібну спів-
працю. Від кількох літ всякі 
звернення уряду, якщо вони 
не с під примусом, залиша-
лнся без відповіді ібезреак-
ціі суспільства, яке стави-
ться пасивно до всіх ініція-
тив уряду. Це є наслідки 
соціялістичної системи мос-
ковського зразка, а примі-
нсння поліційних метод по-
гіршус стосунки зі Заходом, 
і тим самим утруднює одер-
жання нових кредитів, які є 
необхідні для польської гос-
подарки. Корисним було б 
пригадати генералові і його 
прихильникам, що наслідки 

воєнного стану принесли 
замороження стосунків із 
Заходом на п'ять років, і 
тому тяжко с повірити, щоб 
уряд рішився застосувати 
репресії так,як в минулому, 
які видаються сьогодні не 
реальні. Тому, що комуніс-
ти покинули ліквідувати 
незалежні суспільно-гро-
мадські організації поліцій-
нимн методами, відкрило 
для опозиції новий етап 
активности. Сьогоднішня 
політична опозиція, це не 
підземелля, що було в пері-
оді воєнного стану, але це 
опозиція, яка ставить спра-
ву зміни системи не тільки 
господарської, але також 
політичної зміни державно-
го устрою. Треба стверди-
ти, що методи поліційні не 
були всилі зліквідувати про-
цесу самоорганізування сус-
пільства, хоча вони стара-
лися зіпхнути опозиційних 
активістів до дефензиви. В 
теперішніх часах, коли схоп 
лять друкаря, або кольпор-
тера нелегальної літерату-
ри, або іншого активіста 
опозиціонера, то не засуд-
жують його на довготермі-
нові тюремні кари, але ка-
рають грошовими адмініс-
тративними карами, які є 
відносно легкими, і тим 
уможливлюють продовжу-
вати працю політичної опо-
зиціі. Можна ствердити, на 
підставі спостережень в 
житті суспільно-політично-
му польського народу, що 
погляди польської суспіль-
ности є більше звернені на 
самостійницькі ідеї, що їх 
проголошують організації, 
як „Конфедерація Польські 
Нсподлеглей", — „Вальчон-
ца Солідарносьць" Лібера-
льно-Демократична Партія 
„Неподлеґлосьць" й інші 
самостійницькі партії і ут-
руповання. 

Закінчення буде. 

О. Куленко 

Надзвичайно скоре роз-
ширення сфери економічно-
го впливу і його наслідки на 
поодинокі країни иостави-
ло Японію перед дійсно 
складним питанням удома. 
Бож японці своєю надзви-
чайною здібністю і вмінням 
використати найновіші тех-
нологічні осяѓй стали пана-
ми світових ринків чим за-
скочилн старих ринкових 
автохтонів — індустрійні 
країни...Сьогодні світ дійшов 
до такого повного розвою. 
що може заспокоювати по-
треби своїх мешканців, то-
му і національні економіки 
це неначе б актори з більши-
мн чи меншими ролями, які 
надають остаточну форму 
спектаклеві, що охоплює сві-
тову економіку, як цілість. 
У висліді витворюється ЩО-
раз сильніша співзалеж-
ність країн і навіть тяжко 
подумати, як могла б кра-
їна існувати у суцільній еко-
номічній ізоляції. Тому і 
погляд повної автаркії, себ-
то унезалежнення від ек-
спорту та імпорту, знай-
шовся у рамках теоретич-
ного міркування,заце про-
текціонізм живе. 

1 тут точка „і" для Японії. 
Вона експортує... її торго-
вельний балянс позитнв-
ний... Вона створила снль-
ну валюту і стала банкіром! 
А світ дивиться на це все і 
нарікає, шо японці, мовляв, 
дискримінують імпортова-
ні товари. 

Відомо, що японці бага-
то ощаджують, але тільки 
тому, що мусять ощаджу-
вати. бо тяжко видавати на 
це чим не можна повністю 
користуватись. Мешкання є 

Юрій Р. Рибак 

ЯПОНІЯ - ЕКОНОМІЧНІ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

маленькі, а їхнє умсблю-
вання обмежує простір... А 
візьмімо а в т о м а ш и н и . У 
американських містах пар-
кують їх день і ніч на вули-
цях. хіба, що поліційно 
це заборонене. Тому і 
американці купують авта на 
що. на жаль, не можуть собі 
дозволити японці у Токіо, 
бо парќування на вулиці 
ніччю недозволене, а машн-
ну можна зареєструвати 
тільки тоді, коли локажеть-
ся, що є місце на паркуван-
ня поза вулицею. 

Загальнозвісне, що мо-
дерні американці видають 
більше ніж заробляють, а 
японці позичають їм гроші, 
щоб покрити заборгування. 
Ось приклад: японці поси-
лають американцям авто-
машини, які, до речі, не 
могли самі купити і заразом 
дають позику на їхнє купно. 
У висліді такої дії ціла япон-
ська фінансова трансакція із 
закордоном у 1986 році ося-
гнула 132 більйонів доля-
рів. 

Та прийшли американці 
до голови по розум і, щоб 
зменшити свій власний тор-
говельннй дв(фіцит, настою-
ють на японців, щоб вони 
купували імпортовий товар 
за свої ощадності. Але тут 
заходить питання, про який 
товар мова. 

Японці та американці 
приблизно видають те саме 
на речі, що займають мало 

місця або ніяке вдома чи 
надорозі. Заце японці ви-
дають більше на харч, осві-
ту. розвагу і особисте піклу-
вання, як волосся, космети-
ка і т. п. При розгляді бюд-
жету пересічної японської 
родини і порівнянні з — 
американською виходить, 
шо японці видають місячно 
менше 250 дол. на автома-
шини, 14 дол. на домашнє 
устаткування та 41 дол. на 
світло та огрівання, що є 
самозрозумілим, бо тяжко 
видати багато на електрику, 
газ і оливу в маленькій меш-
каневій квартирі. 

Державна політика, що 
змушує японців жити у ма-
ленькнх приміщеннях, не 
по дусі американця, одначе 
ще популярна в Японії. 
Охорона фарм, старих до-
мів, старих і нових малих 
крамниць, хоча назовні бу-
вас непродуктивною з точки 
зору якнайкращого вико-
ристання економічних дібр 
для заспокоєння людини, 
сильно впливає на духове 
втримання традиції. Сильні 
бо вузли в'яжуть міське на-
селення із хліборобським 
світом і не диво, бо релігій-
ні обряди є по суті хлібо-
робського характеру. Місь-
кий японець відчуває своє-
рідне тяготіння до фармер-
ства, а картини з фармерсь-
кого життя постійно псре-
дають телевізійні програ-
ми. 

Багатство культури і сві-
домість історичного мину-
лого зміцнюють націю. 1 
коли протекціонізм знахо-
дить тут своє оправдання, 
то його позицію захитує 
факт, що стримує поширен-
ня житлових квартир для 
населення, яке зростає. І це 
важне, бо як офіційно відо-
мо, досі тільки 47 відс. землі 
у метропольному Токіо ви-
користано для будівельних 
п`роектів. Чому ж? Тому, що 
фармер — мешканець міс-
та — рідко продає свою 
землю, а радше держить і 
жде на вищу вартість. Він 
платить від посілости тіль-
ки низький аграрний пода-
ток, а коли не заробить на 
жнивах, то на субсидії. Між 
іншим вартість землі у То-
кіо є така велика, що місто 
Ню Йорќ блідне у иорівнян-
ні з ним. Тому і читаємо 
скільки то є більйонів япон-
ського нерухомого майна. 

Властиво японський про-
текціонізм не звертається 
проти чужинецьких продук-
тів у дуже загальному поня-
тті, а властиво проти буду-
чої, болючої модернізації, 
за яку платить міський 
японський консумент. 

Скорше чи пізніше му-
сить прийти до розв'язки і 
домашня економічна полі-
тика повна консервативних 
моментів підпаде корисній 
для світу ревізії. Коли ж цс 
станеться? Тяжко передба-
чити. Але коли Японія зумі-
ла в короткому часі стати 
індустрійною країною, то 
напевно знайде теж шлях 
для позитивної розв'язки 
дилеми внутрішнього еко-
номічного життя. 

Іван Фур 

УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО^ 
В УССР 

(Дані по;іані іа газетою „Наше Слово" чч. 32. 35. 36. 37, 
1987 рік, Варшава). 

Трагедія українського народу в системі Союзу 
Совстських СОЦІАЛІСТИЧНИХ Республік, точніше піл 
‚‚опік'ою" старшого о р т а москаля 

Цю трагедію виявляють гелер навіть члени Спілій 
Письменників України (СГТУ). які ловѓі роки мовчалн.-'а 
деякі нахвалялися про великі здобутки УССР. про розвій 
української науки, культури і щасливе та радісне житія 
українського народу в системі СС`СР 

У Києві відбулися $бори (`МУ. на порядку нарад 
стояло питання про українське ШКІЛЬНИЦТВО, вилавничпп 
рух, театри, кіно, гелебачення і г п, 

Особливо бата!о часу в їхніх нарадах і турботах 
присвячено українському шкільництву, мовним проб.іе-
мам. різкому зменшенню числа х країнських шкіл у містах 
України. Причина лежить в ѓому, ЩО Верховна Рала 
УССР „одноголосно" ухвалила новин шкільний закон в 
.ии !7-іо квітня 1954 року, який дозволяє учням і батькам 
рішати, вивчати чи не вивчати українську мову. Цей закон 
прийнято не пзажаючл на про тес їй і домаѓгання громадягГ-
ства. щоби ) школах українська мова була обов'язкова. 

Це аномалія, на як̀ у ми }Добутися тільки ‚‚уряд 
вільноЃ' УССР. Щось подібного немає у цілому - світі. 

Немає народу, який живе у вільному світі чи комуністично 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ країнах, щоби законами обмежував своїм 
дітям науку рідної мови, 

Наслідки цього закону сьогодні більш, як трагічні. 
Візьмемо лише обласні Центри і столицю, хоч у великих, 
але не обласних містах України, становище так само 
катастрофічне: 

Школи українські російські мішані 

Вінниця 
Донецьк 
Ворошиловграл 
Дніпропетровськ 
Житомир 
Ужгород 
Запоріжжя 
Івано Франківськ 
К іровогра 
Сімфоропо 
Львів 
Миколаїв 
Одесса 
Полтава 
Ровно 
Суми 
Гернопіль 
Харків 
Херсон 
Хмельниць 
Черкаси 
Чернівці 
Черніі ів 
Київ 

разом 

і 
Л І . 

кий 

10 
0 

, 0 
9 

14 
12 

1 
18 
4 
0 

66 
0 
3 

19 
15 
1 

20 
2 
5 
9 
5 

15 
0 

34 

21 
146 
60 

125 
16 
5 

95 
б 

17 
33 
26 
51 
90 
16 
9 

20 
3 

150 
49 
17 
19 
23 
24 

152 

264 Я К І - . 1,173 

0 
0 
1 
6 
1 
2 
5 
5 

1 1 
0 

I I 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
7 
0 
6 

88 

158 

Людям і собі 
(До 85-ліття Анатолія Юриняка) 

Дня 8-го грудня м. р. ві-
домий літератор, письмен-
ник і журналіст Анатоль 
Юриняк відзначив своє 85-
ліття. Налсжитьвін до ваго-
мого грона талановитих і 
творчих українських сень-
йорів, які на особисте й 
загальне щастя не підда-
ються нагромаджсню літ, 
зберігаючи юність своїх 
душ і сердець. 

Назва книжки поезій 
Ювілята „Людям і собі" 
може бути моттом його 
життя та д і яльности . де 
альтруїстичне „людям" 
стоїть передегоцентричннм 
„собі". Він належить до тих 
щасливців, яким поталанн-
ло проскочити крізь решето 
влади большевицького те-
рору ціною гамування влас-
ного таланту і творчого стар-
ту на Батьківщині. Звідси 
його намагання у вільному 
світі надробити одразу в 
усіх ділянках літературної 
творчости. тобто: у віршо-
ваній поезії, повістярстві. 
драматургії, публіцистиці 
(громадсько-політична те-
матнка). літературно-мнс-
тецька критика, літературо-
знавство. 

По якомусь часі А. Юрн-
няк переконався, що його 
домена — літературознавс-
тво і літературна критика, 
бо саме тут він найкраще 
може себе виявити і тим 
саме найбільше дати сус-
пільству. У передмові до 
своєї поетичної збірки „Лю-
дям і собі" (1964 р.) він 
стверджує: у своїй літе-
ратурній діяльності я на 
перше місце ставлю літсра-
турно-крнтичну ділянку, за 
нею повістярство і драма-
тургію, і аж тоді вже віршо-
вану поезію". 

Авторський жаль просиі-
зненнй вихід на літературну 
арену: „Я мав, виїхавши у 
вільний світ — вже 40 з 
хвостиком, а проте не знав 
— де, в якій галузі літсра-
турно-мистсцької творчос-
тн я можу найуспішніше 
творити. Бо це показує пра-
ктика, а її під Совстамн я не 
мав. Моя письменницька 
діяльність спізнилася 'на 
цілих два десятиліття". 

А проте... проте ми може-
мо сказати, що і в ділянці 
віршованої поезії наш ав-
тор устиг дати в отій своїй 
збірці „Людям і собі" доказ 
не абиякого поетичного хн-
сту. Ось взяти б поез ію 
„Здрібніли всі ми". 

Здрібніли всі ми. Сірі: нудні 
(Одним в достатках, 

інший — ні) 
Минають, сліду не 

лишають 
В країні вільній наші дні. 

Чи то забули ми Творця, 
Чи. може, не і того кінця 
Життя свої ми тут 

будуі и 
Що і в добрі 

вдоволення не чуєм. 

Зневага до власної душі, 
безоглядне захоплення ма-
теріяльною сторінкою це 
одна із тем творчости Ана-
толя Юриняка. Щодо мнс-
тецької творчости (літера-
турної зокрема), то здаєть-
ся ніхто не спромігся на 
українському грунті в еміі-
рації так яскраво її (мисге-
цьку творчість) проаналізу-
ватн. як це вчинив наш Юві-
лят. Серед вагомого вкладу 
в скарбницю української 
літератури, непроминаль-
ннми залишаться його літе-
ратурознавчі твори, як посі-
бники н дорадники п'ричет-
ннх до культури ЛЮДЄЙ. 
Збірник оповідань і фейле-
тонів „Камікадзе падає 
сам" дає взірці займаючого 
стилю та мистецького пера. 

Лейтмотивом його твор-
чих самовнявів є взасмопо-
шана і шнрість суспільних 
взаємин та глибинний иат-
ріотнзм. Людина громадсь-
ка, він бере активну участь і в 
позадітера ту рнн.х ділянках 
українського життя. Важко 
знайти український друко-
ванкй орган, де не друку вав-
ся б Ювіляг. Доброзичливе 
ЙОГО перо, лагідна вдача іі 
життєрадісність П0ЯСНЮ-
ють ширину кола йото при-
ятелів серед людей різного 
віку, професій та поглядів. 
Дотепний і цікавий співроз-

(Зантчення на crop. 4) 

З пожовклих листків історії 
(Як це було в Україні 69 років тому) 

..Коли б за наш'хліб та 
цукор нам давали можли-
вість вільно існувати і роз-
внватн творчі сили нарол-
ніх мас. то хай іде ней хліб і 
цукор на здоров'я голодно-
му 'брату'. Але гірше всьо-
го те. що ці 'братськ'і' від-
носини занадто безцсремон-
ні і посягають вони не лише 
на хліб і цукор, але й'на 
душу народу. Такої шаленої 
і ганебної русифікації, яка 
йде тепер хвилею по всій 
Україні, ми не знали навіть 
за часів гетьманського па-
нування в ЙОГО останній 
'федеративній' фазі. Ні од-
ної листівки на українській 
мові для українського таки 
селянина, ні одної брошур-
ки. ні одної газети радян` 
ської влади на українській 
мові! Українська мова ви-
ганяється звідусюди, де б 
тільки вона не була. Ціла 
низка наказів про вживан-
ня 'обшепонятного' - це 
ознака часу. 1 на скромні 
вимоги українського гро-
мадяннна забспечитн і йому 
такі ж, принаймні, націо-
нальні й культурні права, 
які м а ю т ь представники 

братнього народу ѓуз на 
Україні, с лише одна вілпо-
відь: 'шовінізм, буржуаз-
ність і контрреволюцій-
ність'." 

(„Червоний Прапор" ч 
28 з 9-го березня 1919 року). 

До повищого слід додати 
завваження: газета „Черво-
ний Прапор" була офіційним 
органом лівого відламу Ук-
раїнськоі Соціял-Демокра-
тнчної Партії, г.зв. ..Неза-
лежннків". Згодом ця пар-
тіііна трупа прийняла наз-
ву Українська Комуністнч-
на Партія. (УКП). Врешті 
під тнско.м ..згори" ця иар-
тія була розв'язана і части-
на її членів увійшла в офі-
пійну Комуністичну Пар-
тію (большевиків) Украї-
нн (КП(б)У), залежну віл 
Російської Ko.su ністичноі 
Партії (РКП). 

На основі запитованою 
уступу з ..Червоного Пра-
пора" читач зможе норо-
бити свої помічення й вис-
новкн. 

(Правопис оригіналу збе-
режено). 

І.В. 

Подано за підсумками „Нашого Слова" віл дня 30-го 
серпня 1987 року, ч. 35, Варшава. 

За словами Дмитра Павличка члена СПУ. „Якщо ж 
реально взяти й дорахувати змішані школи до російських, 
бо такими вони є на практиці, а офіційно такими стануть 
завтра, то виходить, що українських шкіл у головних 
містах республіки є 16 а російських 84 проценти". „Отже 
наведена статистика", — говорить далі Д. Павличко, - є 
фактбм. що „більшість українських дітей в обласних 
центрах і в столиці У РСР'навчаються в школах російсь-
кою мовою". За 27 років його (закону) активного діяння, 
позннкали українські школи з багатьох міст України і 
якщо він діятиме далі , зникнуть із містечок' і сіл і 
залишиться хіба, ‚‚якже болісно мені це сказати, на 
канадській землі". „І робиться не 'руками Москви', - як 
кажуть наші противники. а руками нашого всіх рівнів, 
усіх служб і професій республіканського апарату". „Учень 
не може бути звільненим від вивчення математики, від 
іноземної мови, але може бути звільнений від своєї рідної 
мови". „Такого національного нігілізму не може допусти-
ти жоден цивілізований народ". А в дальшому каже Д. 
Павличко „Українській мові потрібен конституційний 
захист. Вона повинна набути як грузинська, вірменська та 
азербайджанська.статуту державної мови в У Р С Р " . 
Значить мала Грузія, Вірменія і Азербайджан зуміли 
оборонити свою рідну мову і відкинули закон підсуваний 
Москвою на н знищення, а українські холуї аиаратчнки 
прннялн його 'одноголосно` 

(Закінчення на c rop 4) 
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Ч. 11. СВОБОДА, ВІВТОРОК. 19-го СІЧНЯ 1988 

Зустріч з Д. Шумўком 

Цю імпрезу, що відбула` 
ся вукраїнсько-америка'нсь-
кому ќлюбі в Маямі, фла.. 
в неділю. 3-го січня ц. p.. 
спонсорували Відділ у к р а -
Їнсько-Американськоі Ко-
ординаційної Ради в Го.тли-
вуді і Об'єднання Украінсь-
ко-Американських Органі-
зацій, шо рівночасно є теж і 
Відділом УАКРадн в Мая-
мі. 

В імпрезі взяв численну 
участь актив наших двох 
г ромадськнх осередків і ряд 
гостей з інших місцевостей. 
Виступ Данила Шумўка 
створив серед учасників 'за-
цікавлення і піднесення. Йо-
го слова доходили до душі 
кожного слухача і в ньому 
відчувалась сила і реальні 
життєві висновки. Учасни-
ки зустрічі зложили Данн-

.лові Шумўкові подарунок в 
сумі 2.205 доля рів. Вислон-
люс.мо ширў подяку усім 
жертводавцям за щедрий 
дар. настоятелеві УПЦерк-
ви протопресвітерові о. С. 
Білякові і настоятелеві УК-

Церквн о. Зарічному за спів-
дію в організуванні імпрс-
зн і всім тим, що так числсн-
но взяли участь. Дякуємо 
також д-рові Василеві Ґрнш 
кові за надзвичайно зміс-
товне вступне слово, в яко-
му він з'ясував, хто с Данн-
ло Шумуќ і за які політичні 
.‚провини" він відсидів по-
над 40 років життя в тюр-
мах. таборах і на засланні. 

Наша подяка теж Кате-
рнні Годівській і Галині 
Грншко за зорганізування 
пресової конференції, у внс-
ліді якої на сторінках газе-
ти . .Sun -Sen t ine l " з 8-го 
січня появилися світлини і 
репортаж зі зустрічі з Шу-
муком. 

Програмою імпрези ке-
рували голова Відділу УАК 
Ради Тарас Максимович і 
Ераст М. Дзюбинський — 
голова Відділу УАКРади в 
Голливуді. 

Організаційна референт ура 
Відділу УАКРади 

в Голливуді 

Відбулись загальні збори Братства 
св. Миколая — 5-го Відділу УНС 

Асторія, Н. Й. (в. л.) — В 
неділю. 12-го грудня м. p.. 
тут у церковному прнмі-
щенні відбулись загальні 
річні збори Братства св. 
Миколая — 5-го Відділу 
Українського Народного 
Союзу. Збори відкрив пред-
сідннк Відділу ред. Володн-
мир Левенець. Він привітав 
усіх присутніх, а також го-
лову нюйоркськоі Округи 
УНС Миколу Хоманчука. 
який ще донедавна був дов-
голітнім фінансовим секре-
тарем. організатором і гро-
мадськнм активним діячем 
в тутешній громаді. 

Після полагодження фі-
нансовнх справ і вннагоро-
ди для членів управи на 
наступний рік. присутні об-
ралн президію зборів в осо-
бах: М. Хоманчук. голова і 
Стефанія Рудих, секретар. 
У почесній президії залиши-
лись довгол ітн ій голова 
Відділу В. Левенець і голова 
Округи М. Хоманчук.якнй,^ 
не зважаючи на зміну по-
мешкання і переїзд в іншу 
місцевість, ВХОДИТЬ ДО ўІЃ' 
равн Відділу і не перестає 
цікавитись його розвитком 
та проблемами. Добре на-
писаннй протокол з мину-
лорічннх зборів прочитала 
С. Рудиќ. 

Після вшанування пам'я-
ті померлих членів Браг-
ства і Відділу Андрія 
Басараба. Тессі Мотруќ і 
Анни Мулиќ, звітували, крім 
голови і секретаря, інші члс-
ни управи. Ред. В. Леве-
нець звітував про свою ре-
презентаційну працю, цер-
ковні і громадські імпрези, 
добре переведену маніфес-
тацію в першу річницю чор-
нобильської нуклсарної ка-
тастрофн і збори громад-
ства з цієї нагоди, на яких 
він виголосив другу доио-
відь по-українськи (першу 
по-англійськн виголосив 
д-р Аскольд Лозинськнй, у 
якій коротко зупинився над 
страшними наслідками тра-
гедіі. Передав привітання 
для присутніх членів від 
головного предсідника 
УНС д-ра Івана Флнса й 
інших членів Екзекутивно -
го Комітету, розповів про 
праню Головного Уряду, 
користуючись офіційними 
даними, публікованими у 
виданнях УНС. 

Звіт голови доповнили: 
заступник голови М. Хо-
манчук. секретарка Маріон 

Климишнн. касирка С. Ру-
днк і голова Контрольної 
комісії Осип Галатин. Від-
діл нараховує тепер 375 
членів (багато відійшли з 
виплаченими грамотами, 
або померли). Багато уваги 
було приділено організа-
ційній ділянці у звітах і 
дискусії над звітами, у якій 
висловлювали свої думки: 
О. Галатин. С. Руднк, Ми-
кола Левенець, Теодор Мат 
віїв, Павло Галатин, Софія 
Левенець, М. Хоманчук, 
Степан Ковалівський, Іван 
Цюиа. 

Після ўділення абсолю-
торії уступаючій управі пе-
реобрано. на бажання біль-
шостн присутніх, ту саму 
управу у складі: ред. В. Ле-
венець. голова. М. Хоман-
чук, заст. голови, М. Кли-
мншнн, секретарка, С. Fy-
днк, касир. Микола Дворян, 
почесний заступник голови, 
Василь Бортник і С. Рудиќ, 
відвідувачі хворих. До Кон-
трольної комісії увійшли: 

Ю. Галатин, голова, С. Ко-
валівськнй і Анна Лемп, 
члени. Збори уповноважили 
управу акоптувати заступ-
ннка секретаря і заступника 
касира на місячних зборах. 
Братським прапором пого-
дилась зайнятись С. Рудиќ. 

Коротке слово привіту 
склав загальним зборам 
голова Округи УНС М. Хо-
манчук. Традиційно ухвале-
но дати допомогу з братсь-
ких фондів: місцевій Школі 
Українознавства, яка існує 
при церкві Чесного Хреста 
— 100 лолярів, а 30 дол. 
додав М. Дворян, як свою 
винагороду урядника; Ін-
форманійному Центрові 
УККА у Вашінгтоні 100 
дол. і Комісії СКВУ, яка 
переводить досліди у справі 
Великого голоду з Україні в 
1932-33 роках — 100 доля-
рів. 

Переобраний голова В. 
Левенець подякував усім за 
участь, побажав веселих 
свят Різдва Христового і 
Нового Року, заохочував 
членів поцікавитись новими 
полісами УНС і запросив 
усіх на перекуску. 

З огляду на діловий під-
хід членів у дискусії над 
звітами управи і активністю 
громади, загальні збори, 
хоч не такі чисельні як ми-
нулнми роками, треба вва-
жати дуже успішними. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІНСІ і виїжджає иа виќпини домів 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактика яаоріб псам і лубЌ Лікування І протаїуааиня. Косма-
тмчна стоматологія Прмймаіться тільки іа попереднім домоппенкям 

Апресл у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave . Room 1803 
New York. N Y 10020 

" преса у Каімсі 

105 37 64th Avenue 
Forest Hills. NY 11375 

(718)459 0111 

Маємо на сќпаді довгоочікувану книжку 
в англійській мові 

Robert Conquest: 

THE HARVEST OF SORROW 
Soviet collectivization and the terror-famine 

New York. Oxford Oxford University Press 1986 pages 412 
Ціна 19 95 доп 

Перше повна юторія одної із найбіпьш жорстоких траге-
пій нашого стопіття Розкуркупення. иопективізація і жах-
пнвий голодомор '93? 33 рр сепйн в Уќрат, мав вищу емер 
тність, як чиспо вбитих, всіх нацюнапьностой у Першій сві-

товій ВІЙНІ 

Замовляти 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 

Мешканців стойту Ню Джерзі зобов'язує 6"Ч продажного податку 

Вшановано ювілята брідської землі 

Є у нашого народу посло-
внця ..Що посісш — те й 
пожнеш". її цілком сміло 
можна вжити до бенкету з 
нагоди 75-річчя Осипа Со-
хора. 

Численна і майже вся 
фльоридська громада зібра 
лася 28-го листопада в Ук-
раїнському Культурному 
Центрі у Голливуді, де пані 
із Об єднання жінок ОЧСУ 
приготовили дуже смачну 
трапезу, вкладаючи багато 
безкорисної праці, за шо 
наш ювілят щиро всім по-
д я ќу вав. 

Організував це відзна-
чення його односельчанин і 
співпрацівник інж. Мнхан-
ло Ковальчук. 

Отець Б. Скасків розпо-
чав бенкет молитвою. Він 
зумів своїми подяками і 
проханнями сплести вінок 
молитов, які напевне припа-
ли Богові до вподоби і лю-
дям до серця. 

Щоб проводити цим свя-
том, попрошено Михайла 
Яремќа, котрий в першу 
чергу представив почесний 
стіл, а опісля запросив М. 
Ковальчука до головного 
привіту і споминів. 

Щиросердечно і весело 
розповів односельчанин 
про свого друга і співпра-
цівника в деяких торговель 
них справах, головно вже з 
часів еміграційни'х. Одначе 
було б корисно згадати, що 
наш ювілят Осип Сохор 
вже у Львові, зразу ж після 
одруження, спробував і ціл-
ком успішно провадив своє 
власне підприємство, на яке 
його батько продав один 
морг поля і сказав: „Іди, 
сину, і починай те, що тебе 
цікавить, бо бачу, дав тобі 
Бог до цього талант" . З 
дальшої розповіді Коваль-
чука ми переконалися, що 
батько прийняв добре рі-
шення. 

М. Ковальчук підкреслив, 
що цього не осягнув би наш 
ювілят, коли б за ним не 
гляділо добре око його дру-
жини Марії з роду Пацій. 
Закінчив він свою розповідь 
многоліттям, а відтак про-
читав привіти від дітей Зені і 
Лесі та внуків родини Со-
хорів — Ніни, Катрусі і 

Максима, від ближчої і даль 
шої рчушни. шо не могла з 
різних причин взяти участи 
у цьому святі. 

Слідували особисті при-
віти і побажання від Франка 
Ѓурина, односельчанина, 
переказав він їхні пережи-
вання з молодечих літ та 
ві^(рЄцитував „До складу і 

‚прикладу" (про будні нашої 
громади на Фльориді, зоќре 
майро ювілята). 

Д-р М. Чнровськи#, „в 
імені приязні", підкреслив 
чесноту юв'лята і що чесно-
та повинна бути нагородою. 
Отець Б. Скасків подякував 
за постійне збирання гро-
шей в церкві і за ікону Бого-
матері до іконостасу. 

Від організацій склали 
привіти: М. Курман від 
ООЧСУ і Товариства Укра-
їнських Промисловців і Під 
приємців, Н. Ракуш від То-
вариства старших віком, Р. 
Балабан від ЎЌЦентру і М. 
Яремќо від УККА. Всі вони 
підкреслювали заслуги, без 
корисну працю або вчинки 
ювілята як посвята для 
церкви, жертвенність на су-
спільні установи, в котрого 
не замикаються двері перед 
ніким, за щире серце та 
добру волю в кожній хви-
лині допомагати. Були ще 
письмові привіти від свахи з 
Англії, В., Тарасќи, родини 
Янковських з Оттави і ро-
дини Ќовальчннів з Філя-
дельфії. 

Щоб не бути голослов-
ним. скажу, що родина Ма-
рії і Осипа Сохорів у ювілей 
ному році 75-ліття О. Сохо-
ра зложила пожертви на 
різні церковні і громадські 
цілі в сумі 7.428 дол. 

Перед закінченням бенке-
ту ювілят подякував усім 
друзям і знайомим з Аме-
рикн і Канади, що прибули 
так чисельно, щоб із цієї 
нагоди їх обоє так сердечно 
звеличати, дякував Всевиш-
ньому, що дозволив йому 
дожити цього віку. 

На закінчення відспівано 
ще одне „Многолітствіс" і 
молитовний гимн .‚Боже 
Великий єдиний". 

Петро Вянаш 

З праці волинян у Вінніпегу 

Мабуть, у всьому вільно-
му світі серед українського 
суспільства найбільшу ре-
лігійно-національну діяль-
ність виявляють волиняни, 
згуртовані у двох волинсь-
ких організаціях — в Інсти-
туті Дослідів Волині і в 
Товаристві „Волинь" у Він-
ніпегу, Канада. Згуртовані 
немов одна родина, протя-
гом понад 35 років вони 
провадять корисну працю. 
Особливо багато уваги при-
діляється виданню і розпов-
сюджснню української релі-
гійно-національної літера-
тури. А тому цю працю 
волинян сміливо можна по-
рівняти з діяльністю братств 
з XVIII ст., які були оборон-
цями передусім рідної пра-
вославної віри і нашого 
народу. 

Протягом свого існуван-
ня вони видали 57 назв кни-
жок з ділянки української 
літератури загальною кіль-
кістю понад 35,000 примір-
ників і видаткували на це 
більш як 400,000 долярів. І 
це є гордістю не тільки са-
мих волинян, а й цілого 
нашого народу. Крім того, 
вони видали чудові ювілей-

ні марки, присвячені 1000-
літтю хрищсння України. 

Товариство серед своїх 
членів провадить і братсь` 
ќу опіку: відвідує хворих, 
самітних, немічних, щоро-
ку спільно громадою згадує 
тих, що відійшли у вічність. 
І ось у листопаді відбулася 
величава Панахида у пра-
вославному соборі Св. Пок-
рови, яку відправив о. прот. 
Степан Семотюк, настоя-
тель собору. Чудово співав 
соборний хор під батутою 
Орисі Мельник. В цій Пана-
хиді були згадані блажен-
ної пам'яті колишні члени 
Волинської землі: митропо-
лит Іларіон, архиспнскоп 
Іов С к а к а л ь с ь к и й . прот. 
Тит Яковке^ич, проф Іван 
Власовський, проф. Олск-
сандер Грановський, Олек-
са Стсфанович. Оксана Ля-
туринська, д-р Тиміш Олек-
сіюк, Сергій Полікіпа, пнсь-
менник Улас Самчук та ба-
гато інших. В Панахиді взя-
ло участь членство ІДВ, Т-
ва „Волинь" і їх прихильни-
ки. 

Волйняним 

НАД ЯПОНСЬКИМ МОРЕМ чугь-чуть не дійшло до 
летунської катастрофи між американським розвідчим 
літаком типу П-3 „Оріон" і совстським лжетом „МІГ-
23".Совєтськин джет перелетів приблизно п'ять метрів від 
американського лі гака з невеликою швидкістю, правдопо-
дібно зумисно. бо пілот не міг не бачити у ясний соняшний 
день другого літака. Совстський летун правдоподібно 
хотів настрашити американця, який, при допомозі 
софістнкованої фотоапаратури збирав різні інформації на 
міжнародних водах. Головне командування американсь-
ких леѓўнських сил на базах в Японії вислало пересторогу 
совстам. у якій говориться, що такі небезпечні наблнжен-
ня можуть Закінчитися не тільки катастрофою літаків, але 
також пошкодити політиці співпраці між ЗСА і СССР. 

Св. отець Миколай відвідав школу 
в Ионкерсі 

Виступають діти садочка школи українознавства 
в Ионкерсі. 

Школа ўкраїно знавсі ва 
прн парафії св. Михаїла в 
Ионкерсі. Ню Йорќ, віл-
святкувала величаво свято 
св. Миколая. О 9-ій ѓод. 
ранку 19-го грудня учні 
школи та парафіяни заиов-
нили церкву на Службу Бо-
жу, яку відправив нарох о. 
монс. Іван Сквілер. Опісля 
молодь нетерпеливо чекала 
І І години, бо тоді мала 
початися дуже гарна й піка-
ва програма. 

Оксана Фўѓала привітала 
гостей та молодь і при цііі 
нагоді подякувала усім ма-
терям. які помогли в іплі о-
товці прогр%мп і чудово 
прикрасили залю сніжинка-
мн та зірочками. 

Як завжди, спочатку за-
бавили гостей наймолодші 
— діти нашого садочка. 
Святково вбрані в вишива-
ннх сорочках і блюзочках. 
вони співали йдеклямувалн 
та насолоджували усіх слу-
хачів, а найбільше своїх 
родичів. 

Наступну точку виконала 
перша кляса, а за нею друі а. 
Пізнати по них. що це вже 
треновані ‚‚артисти", нќі 
сміло підходили до мікро-
фону і виразно виконували 
свої партії. Четверту гочк) 
виконала ціла за.тя гостей, 
коли автор них рядків ѓірн-
гадала всім, що іа гри 
тижні Різдво і всі }аколяду-
ва-ти ..Бог предвічний", 
„Небо і земля" та .7Во Ви-
флесмі". 

Опісля учні середніх кляс 
виконували сценку, де при 
кінці піснею ..Он хто, хто 
Миколая любить" ввели на 
залю св. отця Миколая На 
залі моментально ќліану-
вала тиша, коли св Мнко-
лай привітав NCIX чемних 
дітей, а можна сказати без 
сумніву, що не було на $алі 
в цій хвилині ані одно і не-
чемної дитини. Чортики і 
різками цього дня були без 
роботи. 

Ангелнки помогли св 
Миколаєві роздати дар} нки 
усім дітям. Прекрасно ни-
г л я д а л о . коли рядочком 
сходили зі сцени дѓій і „Ве-
сслкою". перев'язаною гар-
НЄНЬКОЮ кокардою. ДО якої 
була причеплена кармель-
ка й перо.' Ці дару нки щедро 
по да ру вал н Україно ькн іі 
Народний Союз через се-

ДІлимося з Вами сумною вісткою, що дня 14-го січня 1988 р. по довгій і тяжкій недузі 
відійшла на 72-му році життя у Вічність' 

бл. п. паніматка 

ЄВГЕНІЯ ІВАЩУК 
цружина о. прот. Василя Іващука, настоятеля української православної парафії св. СофН 

в БайонІ, Н. Дж. 
ПАНАХИДА — у вівторок, 19-го січня 1988 р. о ѓод. 7 ЗО веч. у похоронному заведен-

ні Василя Когута. 86 Захід 14-та вул., тел. (212) 436-6202, Байон, Н. Дж. 

ПОХОРОН в середу, 20-го січня 1988 р. о год. 9 ЗО ранком з похоронного заведення 
Василя Когута до церкви св. Софії у БайонІ, а відтак на цвинтар св. Андрія Первозванного 
в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому горі: 
муж — о. прот. ВАСИЛЬ І. ІВАЩУК 
син — АНДРІЙ з дружиною І дітьми 
дочка — МАРІЯ з чоловіком I дітьми 

Замість квітів просимо складати в пам'ять Покійної датки на національні цілі. 

В И С Т У П А Ю Ч И М И Н У Л О Г О тижня на пресовій 
конференції, представник міністерства закордонних справ 
СССР Ґеннадій Ґсрас імов намагався пояснити чом. 
атомова боєголовка із совстської ракети ( ( 2 `4 на 
фотографії переданій американцям виглядаі коротшою 
як зазначсно'в офіційних документах, що їх американсьі 
представники отримали в Женеві віл СССР иі : ча 
переговорів про зменшення і відтягнення раќс і сере іньоі 
засягу з Европи. На ці неточності в совітських йокумен гах 
і дійсних боєголовок звернув увагу один з рЄсііуб - аі 
ких кандидатів на президента у виборах н 1.988 ро 
конгресмен Джек Кемп. Представник Державної і іелагі 
тамснту Чарлз Редаман заявив, шо Урял ЗСА (вернувся и 
СССР з проханням надіслати квалітативне вияснення 
справи. Герасімов пояснив, що босголоика сфотограс) 
вана без залучника , який прикріплюѓ її до ракети, . 
виглядає коротшою. У політичному світі почали говорнги 
вже про спробу фальшування, шо. до речі, може с 
правдивим, бо ділом фальшування СОВЃ ГИ КІНЧЌИ-
від сьогодні. 

кретарку 8-ю Відділу Ма-
рікі Кульчицьку, J креди-
тівка СУМ-А у Ионкерсі. 
Також годиться згадати 
про щедру фінансову допо-
могу кредитівки СУМ-А на 
прикраси, які спричинилися 
до святочного настрою. 
Дякуємо крсдитівці СУМ-А 
іі Народному Союзові за 
їхню щедрість. Знаю, що 
ліги були дуже задоволені, 
а родичі вдячні. 

Велика подяка усім учи-
іе.тям і батьківському комі-
гстові. Без них і їхнього 
груду іі посвяти ця програ-
ма не була б такою успіш-
ноіо Піл час цілої програ-
ми літи іі родичі гостилися 
кавою і солодким, про що 
подбав батьківський комі-

I с г 

О.ія Шкафаровська-Рудик І 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
з Родиною, Приятелями і Знайомими. 

що дня 15-го січня 1988 р. 
по короткій та тяжкій недузі упокоїлася 

наша Дорога 
СЕСТРА і TETA 

бл. П. 

МАРТА ГАНКЕВИЧ 
ПАНАХИДИ відбулися а суботу, 16 і неділю. 17 січня tgas 

року а похоронному заведенні Петра Яреми в Ню Йорќу 
ПОХОРОН відбувся в понеділок, 18-го січня 1988 р в 

церкві со. Юра, заїдки Тлінні Останки перевезено на цвин 
тар св. Івана, Forest Hills. N Y 

Горем прибиті: 
сестри — ВІРА І ГАЛЮСЯ 
брати — 

СОФРОН з дружиною ІРЕНОЮ 
о. РОМАН з дружиною ОПЕЮ 
ПЕТРО з дружиною ІВАНКОЮ 

братова — АННА 
братаниці — 

ВІРА 
МАРІЙКА 
І МАРТА з родинами 
ХРИСТЯ 
і АНЮСЯ 

братанќи — 
МИХАЙЛО 
ЮРІЙ 
РОМАН 
МИХАЙЛО 
СТЕФАН 
І ЮРІЙ з Родинами 
АНДРІЙ 
ТИМІШ 
ТАРАС 

та ближча і дальша Родина в ЗСА. Канаді 
й Україн і 

З великим горем повідомляємо Рідню та Приятелів. 
що 15-го січня 1988 р. відійшов у Вічність 

на 79-му році трудолюбивого життя 

бл. п. д-р 

БОГДАН СТАРУХ 
син Тимотея Старуха, посла до Польського сойму з Бережанської округи 

ПАНАХИДА відбудеться у вівторок. 19-го січня 1988 р. о год. 8 ЗО веч. в каплиці Му-
зики в Чикаго, Ілл. 

ПОХОРОНИ в середу. 20-го січня 1988 р. зі собору свв. Володимира й Ольги на цвин 
тар св. о. Миколая в Чикаго. Ілл. 

Горем прибиті: 
дружина — ОЛЕНА 
син — ІГОР з дружиною ХРИСТИНОЮ та внуками: 

РОСЛАНОЮ з чоловіком ВАЛЕНТИНОМ МОРОЗОМ мсп 
I ЖДАНОМ 

донька — ХРИСТИНА 
сестра — ОЛЬГА в Україні 
ближча і дальша Родина 

У глибокому смутку гоаідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих. 
що в суботу. 16-го січня 1988 р. відійшов від нас у Вічність 

на 67-му році життя, після тяжкої недуги 
наш Найдорожчий 

МУЖ, БАТЬКО. ДІДУСЬ, БРАТ. ШВАГЕР І ВУЙКО 

бл. п. 

ВАСИЛЬ ОРЛОВСЬКИЙ 
нар. 26-го серпня 1920 р. в с. Бариш, Галичина 

ПАРАСТАС буде відправлений у вівторок, 19-го січня 1988 р. о год. 7 ЗО веч. у похо 
ронному заведенні Boylan Funeral Home. 188 Easion Avenue. New Brunswick N' j 

ПОХОРОН в середу, 20-го січня 1986 p. о год. 8 ЗО ранку з того ж похоронного заае4 
дення до української католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці о год. 9-ій ранку 
при 86 Livingston Avenue. New Brunswick. N J . відтак на український православний цвинтар 
св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку: 
дружина — ДАРІЯ 
сини — 

БОГДАН з д-р МАРІЄЮ 
СТЕФАН ТАРАС з д-р РОВЗ 

дочки — 
НАТАЛКА з мужем о. ІВАНОМ ПАНАСЮКОМ 
ХРИСТИНА 

внучка — ТАРА 
сестра — МАГДАЛИНА МАРКОВСЬКА з родиною в Україні 
шва ѓер — ВОЛОДИМИРШПАЧИНСЬКИЙздружиноюПАРАСЕЮ 

дітьми та внуками 
та ближча і дальша Родина 

а 
Родина Покійного просить замість квітів складати пожертви на Гарвардський Проект 

1000-ліття Християнства України. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 19-го СІЧНЯ 1988 Ч. 11 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
FULL TIME AND PART TIME TELLERS 

(no experience needed — willing to learn) 
Excellent benefits for fuii time 

BLUE CROSS. MAJOR MEDICAL 
DENTAL. PRESCRIPTIONS 
PENSION PLAN 

. Call (201) 371 1120 
TRIDENT FEDERAL SAVINGS 8. LOAN ASSOCIATION 

Маємо на сќпаді книжну 

І. Форденка 

CMCf ЄМА ЧУДЕС 
В двох частинах, зібрана в одному томѓ 

1 МАРКСИЗМ ЗБЛИЗЬКА 
2 ПІШКОМ ПО УЯРМЛЕНІЙ УКРАЇНІ 

Накладом автора. Чикаго. 1981, стор. 260. ціна 7.50 дол 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street. Jersey City, N J 07302 
Мешканців стенѓу Ню Джерзі зобов'язує 6% стеитового податну 

ПРИЙМЕМО НА ПРАЦЮ 
Д О 

Адміністрації „Свободи" 
особу зі знанням української і англійської мов. 

Добрі умовний праці. Бенефіти. 
Голоситися особисто або вислати резюме до: 

"SVOBODA" 
ЗО Montgomery St. 
Jersey City. N. J. 07302. 

Attn Mrs L Lapychak -

Необхідні всім, хто цікавиться українським 
образотворчим мистецтвом 

КНИГА 

„СВІТОВА ВИСТАВКА 
УКРАЇНСЬКИХ 

ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЦІВ" 
( Т о р о н т о 1982): 

" 110 великого формату сторінок 
" англо-. франко- і україномовний текст 
' вступне слово Святослава Ѓординського 
# біографічні дані про 86 українських діяспорних мистщв-

учасників Виставки — з деіі ЙТИ країн, трьох континентів 
" 119 кольорових репродукцій найкращих у`країнських мис-

тецьких творів 
в головний редактор — Святослав Ѓординський 

ЦІНА: 
у твердій обкладинці ЗО ам . або 35 кан дол . 
у м'якій обкладинці 25 ам,. або ЗО кан дол 
- разом з пересилкою. 

Замовлення з чеком або ..моні ордером'' слати на адресу 

UKRAINIAN CANADIAN ART FOUNDATION 
2118 A Bloor Street West. Toronto. Ont.. Canada M6S IMS 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
і 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці 

Чикаго, Ню Йорќ, Торонто, Філадельфії, 
північного Ню Йорќу і Нової Англії 

з метою розбудувати і керувати мережами 
аґентів-продавців в тих округах. 

є Впроваджуючі інформації 
' Платня у формі позички 
9 Відсотки від комісового 
# Всі бенефіти 

Звертатись до: 

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Tel: (201) 451-2200 

І 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

І СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та змеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересилати чеками або пош-
говими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c o Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City N J 0730? 
враз із виповненим вирізќом цього закпиќў 

Просимо подати суму пожертви своє їм я пріз-
вище та а дрос у 

Сума пожертви S 

місцев ість 

їм Р та прізвищі ' ' 

число дому вулиця 

СТЄЙІ п ШТОВИН KOI 

Українське... 
(Закінчення зі crop. 2) 

Володимир Дрозда говорив про завдання інтелігенції 
ч ‚.відповідальну епох%". .‚Зробити на Україні хоч би ту ж 
німецьку4, гірко пам'ятну, мову обов'язковою для вивчену 
ня. як і інші іноземні мови, а українську, мовою для 
любителя і ѓо тільки в школі, а в вузах, установах?!!. 
навряд чи це іаке велике наше інтернаціональне досягнен-
ІІН. І навряд чи це такий помітний прояв демократизму, як, 
нас ХОЧУТЬ переконати". 

А п Ц п а к він завважує: . .Наша література, наша 
куяькура в умовах перебудови, в умовах суспільного 
оновлення повинні зробити різкий ривок уперед; надійну 
основудля гакоѓо ривка ми маємо. Ми не бідні духово, як 
нас часом переконуюгь.с``ьогодні вкрай потрібні узагаль-
нюючі фундаментальні праці про нашу культуру, почина-
ючи з часів язичества, з часів Київської Русі, колиски 
слов'янських народів і далеко не в останню чергу --
українського, аж до наших, днів. Потрібні дослідження 
пачкові і популярні, на гранях різних сфер українського 
мистецтва, літератури, філософії, потрібна чітка внвершс` 
на параболя духового поступу народу впродовж століт, а 
то й тисячоліть, яка б узагальнювала наш привнесок у 
духовну ск'арбницю людства. Лише така будівля, якщр 
вона повстане перед світом, здатна повернути нам повагу, 
до самих себе, найперше тих. хто з невігластва псрекона-
нніі. що на рідному полі століттями лише бур'ян ріс, та 
збільшить повагу до нас навколишнього світу". 

Іван Драч у своєму слові вказав, шо завдяки „ўкраїн` 
сьќого чиновника" виполото рідну ниву з рідної мови, кіно 
яке здобувало світову славу спаплюжено, театр доведено 
до такого рівня, що й ‚.рідних курей соромиться" , 
українській літературі і культурі завдано багато ударів, 
але зате український чиновник зажив великої ‚‚інтернаціо-
нальної слави". Та ..дідько" з ним з тим вічним чиновни-
ком. Сьогодні він один, завтра буде інший, та найгірше те, 
що він і в наші душі поселяється, сіс зневіру, апатію, 
намагається і нас переконати в тому... Давайте йому 
СПІЛЬНО не повіримо... Чи справжнім інтернаціоналістом 
не можна бути без СВОЄЇ національної гідності?! 

‚.Коли ми чуємо від наших керівників усіх рангів 
українську Мову?.'!", питається Іван Драч. ..Адже в нас 
Українська Радянська Соціалістична Республіка, за яку у 
Великій Вітчизняній війні віддало життя 7 мільйонів 
українців. Ми повинні очиститись від усього брудного, 
всякої скверни і поставити все на своє місце, треба 
зміцнювати зв'язки дружби народів, але не за рахунок 
иеоправданнх втрат у нашій мові і культурі". 

Промову Івана Драча доповнили і збагатили виступи 
Павла Г`ірника. Олександра Підсухи й інших. 

Міні стер освіти УССР М. Фоменко звернувся до 
письменник'ів з пропозицією співробітництва при підгото-
ві ШКІЛЬНИХ підручників. 

Володимир Карпов перший секретар правління СП 
СССР. як гість сказав: ..Мова визначає обличчя нації, це 
безперечно. Все минає, палаци, книги і навіть висихають 
моря, але мова залишається з народом назавжди, мова гине 
лише толі. КОЛИ іине народ. Я розумію турботу пнсьмен-
ників про збереження, розширення сфери вжнааня рідної 
мови". 

Перед членами СПУ виступив член Політбюра . 
секретар ЦК ЌПСС України Ю. Ельченко. Про українську 
мов) він сказав: ..С`правді в останні роки спостерігається 
певне звуження сфери її вживання, зокрема у навчальних 
закладах, дошкільних установах. Справедливі нарікання 
викликає рівень мовної культури на кіностудіях в тсле і 
радіопередачах, пресі і книжкових виданнях'`. 

Найбільшим гострим у виступах окремих літераторів 
стало ппіання добровільного вибору батьками мови 
викладання для дітей у школі. Це право визначено 
законом. Воно за сч г тю своєю демократичне, подобається 
це комусь, чи ні. І розширення сфери функціонування 
української мови слід шукати не в звуженні законних прав 
громади, а в розвитку природного потягу до рідної мови". 
Це слова і думки чиновника. Ті чиновники ухвалили 
..одної олоспо" іакоі' не для чужої російської, а української 
рідної мови. Сьогодні вони ЙОГО називають демократич-
ним!!? Немас В СВІТІ найдемократнчнішої держави, щоби 
законом іабороняла ўсвоїх школах навчаннярідноїмови 
Цей ганебний ‚.закон" можливий тільки у ‚.вільній" 
Україні, який Прийняли таки свої морально і національно 
хиткі апарат чиќй і ќі словами Тараса Шевченка .‚помага-
ють москалеві господарювати та з матері полатану 
сорочку шімати". 

Зневага рідної мови і 'культури в Україні — це ганебне 
моральне і національне падіння українських чиновників, 
які коштом рідної мови і рідної культури будують 
інтернаціоналізм, братерство народів, точніше московську 
імперію. 

Стан української МОВИ і освіти в Україні настільки 
скандальний, шо відповідна статистика вже давно не 
публікується не ..державна таємниця". 

На з'їзді українських учителів у Києві, говорили про 
проблеми школи її виховну ролю, про навчання рідної 
мови, цю тему порушувало багато присутніх делегатів і 
гостей, шо брали участь в З'їзді. Присутні критикували 
школи і освітшЧсганови за промахи у підході до вивчення 
дітьми і мо.іо.ипо рідного слова, яке в багатьох випадках 
виключено з навчаль'ної програми. 

Драматург Олександер Левада критикував театраль-
ну політику, бо .‚частина театрів у нашій республіці стала 
двомовною. Цей вигаданий в Україні лінгвістичний 
театральний дуалізм на сцені є переходом до цілковитого 
витіснення української мови зі сцени театрів. Так вже 
сталося з Донецьким. Сумським; Київським, Київською 
музКОМЄІЏСЮ і Київським театром юного глядача. У всіх 
народів театр завжди був і є справжньою академією рідної 
мови". 

УВАГА! ДО ЧИТАЧІВ „СВОБОДИ" 
І Л Ю Б И Т Е Л І В МИСТЕЦТВА УВАГА! 

Вийнятковий дарунок 

МИСТЕЦЬКІ ВИДАННЯ 
КОНСТАНТИНА ШОНК-РУСИЧА 

1 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: зміст складений 
із 51 підзаголовків, починаючи з МИСТЕЦТВА НАЙДАВНІ-
ШИХ ЧАСІВ і кінчаючи ЦЕРКВАМИ НА УКРАЇНІ. Рисунки, 
малюнки, портрети і знімки - чудові. Стор. 300 

2 ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБА В УКРАЇНІ: ьагата на репродукції, ори-
ґінальні знімки і. головне, професійне пояснення цілого 
процесу праці цього прекрасного мистецтва. Стор. 184 

3 УКРАЇНА В ЛИСТІВКАХ: це 168-сторінковий, двомовний 
альбом, у якому знайдете кольорові репродукції малюнків 
і знімок 150-ти мистців. 

Усі ці книжки-апьбоми у твердій обкладинці із золотими 
написами. Розмір 8 1 2 х 11" 

ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН: 

Історія укр. мистецтва 25 00дол. 
Дерев яна різьса в Україні 25 00 дол. 
Україна в листівках 20 00 дол. 
При закупі усіх 3-ох книжок 55 00 дол. 

Мешканців стейту Ню Джерзі 
зобов пзує б`Ч стеитового податку 

замовчи SVOBODA BOOK STORE 
lonigomery Street. Jersey City. N J 07302 

Дебютуватиме на балі інженерів 
у Філядельфії 

Мотря Марта Федорів, 
донька д-ра Ігоря і Марти 
Федорів з Аллентавну, Па., 
буде одною із шістьох деб-
ютанток на балі інженерів у 
Філядельфії в суботу, 23-го 
січня ц. р. Мотря с учени-
цею третього року серед-
ньої школи і пластункою. 

Дебютуватимуть також: 
Марта Марія Ќўнаш, Бог-
данна Марія Гил, Неля П. 
Днгдала, Катерина Марія 
Богуч і Гануся Гладун. Мотря Федорів 

ЛЮДЯМ... 
(Закінчення зі стор. 2) 

А. Юриняк 

мовець він легко стає ..ду-
ш е ю " т о в а р и с т в а . Рідко 
його присутність обійдеть-
ся без української пісні, яку 
він надзвичайно любить. 

За Ювілята. як людину й 
громадянина, мабуть, най-
вучніше промовляє власний 
його заспів у — ..Співаймо 
сьогодні": 

Не будемо, друзі, 
додолу клонить 
ЧОЛО на чужині 
в печалі сю мить: 
Без жертв не }добуто 
свободи ніде. 
А слава і воля 
ще в Київ прийде! 
І дзвони Софії, 
і хвилі Дніпра 
Віщатимуть радість: 
тиранів нема! 

Тоді в Україні — 
по селах, містах 
Лунатиме пісня 
у вільних устах. 
У пісні згадають 
про нас в чуж`ині — 
Співаймо ж сьогодні 
бадьорі пісні! 

Бадьорих нових пісень і 
довгих творчих років 
бажаємо Ювілятові! 

Як зродипася. 
(Закінчення зі стор. 1) 

із музичної підготовки ..Не-
офітів". 

Владика радіє, що прем`с-
ра цієї ораторії відбудеться 
саме в Ню Йорќу у виконай 
ні таких добрих професій-
них сил та у престижевій 
залі Лінкольн Центру і від-
разу заповідає нам. ню на 
цей день. 14-го лютого, прнї 
де знову до нас, щоб бути 
учасником першого публіч-
ного виконання свого заду-
му. У дальшому плянуванні 
є виконання ‚‚Неофітів" в 
Едмонтоні у червні, а в Па-
рнжі у квітні в славній катед 
рі Ст. Жермен де Пре. 

Розуміється, — пояснює 
Спнскои М. Гринчишин, 
кожне виконання цього важ 
кого твору буде інакше і 
добре, що композитор зро-
бив оркестрацію на велику 
оркестру і на меншу та мож-
на відповідно до сил його 
виконувати по цілому світі. 
Саме з цієї причини видана 
тепер у Вінніпегу книжечка 
. ‚Неофіти" подає текст у 
чотирьох мовах — українсь 
кій. англійській, німецькій і 
французькій. 

Переглядаючи видання 
ми бачимо в ньому також 
коротку статтю про Т. Шсв-
ченка пера К. Мнтровича, 
обширну розвідку В. Барки 
про ‚.Правду про 'Неофі-
тів` ", а на закінчення інфор 
мації про композитора М. 
Кузана. Оформлення обкла 
линки виконав мистсць Свя 
тослав Ѓординський. 

На наше запитання чи цс 
видання доступне для ши-
рокої публіки. Владика від-
повідає нам. що розумусть 
ся можна його за ціну 5 дол. 
замовляти у Секретаріяті 
Центрального Ювілейного 
Комітету УКЦ. 

На маргінссі переведення 
в життя своєї ідеї із музнч-
ннм оформленням .‚Неофі-
тів" та їх прем'єрою в Ню 

Йорќу, яка задумана на ве-
лнку скалю. Владика М. 
Гринчишин з интоменннм 
йому оптимізмом завважує 
шо поволі, але таки впевне-
но відкриваються очі чу-
жннному світові на ге. що 
це не 1000-річчя Хришення 
Росії, а України. 

„Кожне відзначування 
1000-річчя на ширшому фо-
румІ у відповідній формі, на 
високому мистецькому pitf-
ні із відповідним пояснен-
ням — цс крок вперед у 
тому напрямі". каже Вла-
дика. 

І тут розповідає нам про 
вдале святкування ІООО-річ-
чя Хрищення. що відбулося 
8-го листопада 1987 року з 
концертом у Конгресовій 
палаті в столиці Бельгі ї 
Брюсселі і Богослужбою в 
національній базиліці при 
участі 10 католицьких єпис-
копів і примаса Бельгії, 
який виголосив відповідну 
проповідь, про завершення 
плянів святкування у като-
лицькій церкві в Мюрі в 
Швайцарії на самий Велиќ-
день, які згодилася переда-

вати крайова швайцарська 
телевізія, про виведення 
..Неофітів" у Парижі у квіт-
ні. Все те, як і концерт в Ню 
Йорќу у лютому це спіль 
ні зусилля української гро-
мадн і церковних чинників 
для відсічі усіх російських і 
совєтськнх зазіхань на на-
шу велику річницю. 

Владика М. Гринчишин 
залишає нам на закінчення 
нашої цікавої розмови дов-
гий та багатий календар 
плянованнх святкувань 
1000-річчя Хрищення Укра-
іни.у цілому вільному світі, 
а також у Югославії та в 
Польщі. Переглядаємо йо-
го після відходу Єпископа 
УКЦ, шок так багато енер-
Ѓїї вкладає у ЦІ пляни. крім 
широкої душпастнрської 
праці, яка припала тепер 
йому і можемо лише ма-
ти надію, що Господь дасть 
йому силу все це перевести в 
життя. 

МАЄМО ЩЕ НА СКЛАДІ: 
Олекса Гай-Голозко: СОН 

Вінніпег. 1984. Друком Християнської Преси, 
стор 40. Поема про національний гніт і утиски 
українського народу з боку московського цариз-
му і комунізму за азором Шевченкової поеми 
‚.Сон" $ 

Олекса Гой-Головко: ПОЕТИЧНІ ТВОРИ В в-ох ТО-
МАХ. Том перший. 
В-ао „Нові Д Н І " . Торонто, 1970. стор 137 Вибрані 
поезії за роки 1933-1947 з різнородною темати-
кою і 

Олександер Смотрич: УЖИНОК 
8-во ‚‚Сучасність", Ню Йорќ. 1985, стор 116 Мі-
ніятюрні поезії з різнородною тематикою 

HIS BEATITUDE PATRIARCH JOSYF 
Confessor of the Faith 
Edited by Stephen OlesKiw 
Ukrainian Publishers, London, New York, Toronto. 
1984. pages 63 On the death of Ukrainian Cardinal 
Josyf Slipyj. Short biography, his Testament, Con-
dolences, Obituaries from the Western Press 

3.00 

8 0 0 

7 0 0 

5 00 

Svoboda Book Store 
30 Montgomery Street. Jersey City, N J 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі обов`язус 6% продажного лопатку 

Виставка інкрустацій 
і дереворізьби в Чикаго 

Заходами Українського 
Національного Музею в 
Чикаго 4-5-6-го грудня 1987 
року відбулася виставка ін-
крустацій і дереворізьби в 
домі суспільної опіки при 
2253 Вест Чикаго вулиці. 

У виставці взяло участь 5 
місцевих і довколишній 
мистців: Дам'ян Стельмах, 
Михайло Таран. Роман Па-
нас, Петро Гасюк і Роман 
Головка. Кожний з них по-
казував багато творів зі 
свого доробку, які відрізня-
лн одного умільця відіишо-
го своїм сюжетом і техні-
кою. Глядач мав приємну 
нагоду подивляти пре-
красні інкрустації на касет-
ках, альбомах , хрестах і 
т.п. у майстерному і бездо-
ганному виконані Дам`яна 
Стельмаха. Центром уваги 
його виставки був вдалий 
макет української церковці 
в Люрді. Д. Стельмах вже 
раніше здобув широке 
визнання серед чикагської 
громадськості, беручи уча-
сть у виставках Нснві Пір. 
Дсйлі Сентер. Стейт Фер у 
Спрінгфілді. а також у 
школі св. о. Миколая.собо-
рі свв. Володимира й Оль-
гн. СУМА, публічній бібліо 
теці та при інших нагодах і 
місцях. 

Гуцульська тематика про 
являлася у кожному таорі 
Петра Гасюка. який похо-
дить з Гуцульщини зі 
села Татарів біля Яремча. 
Його талан розвивався зав-
дякн вродженим здібно-
стям. В одній з кімнат му-
зею пишається макет бой-
ківської церкви і ґражда, шо 

їх давніше мистсць пода-
рував музеєві. На виставці 
видніла інша церковця і дзві 
ниця, гуцул, ЩО трембітає. 
маленька статуя бл. и. Па-
тріярха Иосифа. гірський 
міст, оборіг та інші твори. 

Геометричні кольорові 
узори, витинані на рамах, 
хрестах, касетќах і альбо-
мах характеризували велп-
ку збірку творчості! Романа 
Панаса. 

Михайло Таран, який пч-
ходнть зі СхідньоТ Украї-
ни. а проживає в сусідньому 
стейті Індіяна. піймається і 
ЛЮбуСТЬСЯ різьбою емблем 
усіх українських товариств, 
таких як СУМ. Пласт, 
ОДУМ гошо. 

Цілком інша тематика 
творів, шо їх виставляв 
уперше Роман Головка, і 
яка є дуже популярною се-
ред американських кіл. 
це різьба качок. Виходіѓть, 
що Роман Головка не ЃІЛЬ-
ки гарно співає, але мас ще 
іі інший дар: дереворізьби 
РІЗНОГО роду качок. А їх так 
багато і їх краса гака різно-
манітна... 

Під час виставки ішетуи-
ного дня. в суботу, вілбу-
лося Тягнсння льосів ІЬО-
терії. в склад якої увійшло 
10 цінних виграшів, а між 
ними три картини чиќй і сі.-
ких мистців: Міќй І`арасок-
ської-Дачишин. Яра П.іав-
юка і Дзвінки Бялої-Стаіі-
фель. 

Дохід від виставки при-
значении на перебудову му-
іейннх будинків. 

К. Б. 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних справ 
Уругваю заявив кореспондентам, що незабаром генераль-
НИЙ секретар ЦК КПСС Міхаїл Горбачов відвідає країни 
Центральної і Південної Америки. Він відвідає Уругвай, 
Аргентину, Бразилію, Кубу. Мехіко. Перу. Венссуелю і 
Нікарагуа. 

ОПИТ І14-ОХ ЧЛЕНІВ КОНГРЕСУ виявляє, що м'айже' 
95 відсотків з них уважає законодавчий процес ..дуже 
хаотичним". Другим критичним зауваженням ( те. що. 
більшість законодавців вважають, що випрацювання 
бюджету є щораз більше диктоване вузькими полі пічними 
елементами. 

‚‚Український..." 
(Закінчення зі стор. 1) 

сили застою і реакції нама-
гаються перейти в контрнас 
туп. Українська Гельсінксь-
ка Група та її орган ..Укра-
їнський Вісник" не зали-
шаться самотніми. 

Члени редколегії: 

Василь Барладяну, 
Михайло Горинь, 

Павло Скочок., 
Вячеслав Чорновіл". 

МАЄМО НА СКЛАДІ 
НОВУ КНИЖКУ 
LUBOMYR LUCIUK 

and 
B0HDAN S. K0RDAN: 
ANGLO-AMERICAN 

PERSPECTIVES ON THE 
UKRAINIAN 

QUESTION 1938-1951 
A DOCUMENTARY COLLECTION 

Published by The Limestone Press, 
Kingston. Ontario. — Vestal, New York 
1987, printed in Canada by Brown and 
Martin Ltd, pages 242. Price $20 00 

The residents ol New Jersey add 6^. sales 
Tax 

Documents, which indicate the relation 
ship between the Ukrainian independence 
movement and the leading powers of the 
Western alliance before, during and after 
the Second World War. 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Улас Самчук 
СЛІДАМИ 
ПІОНЕРІВ t 

Епос Української Америки 
IN THE FOOTSTEPS OF 

THE PIONEERS 
Saga of Ukrainian America 

Книжка у твердій$епено-темній 
полотняній обгортці з мистець-

ким написом в оформленні 
Богдана Титли 

у видавництві УНСоюзу 
„Свобода". 

268 сторінок, ціна 15 долярів 
з пересилкою. 

Замовляти можна в книгар-
ському відділі при „Свободі" . 
пересипаючи рівночасно чек 

або грошевий переказ 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИ д о 

УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

?6 Ftfb! Л . 
Т̀ЄІ (?!? і 4 П 15 її 

ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду мжтвріяпн для виши-
ммия. канви, книжки з у країно ьим-

ми в зо рами, І т. п. а Арці. 

HELP WANTED 

ШУКАЄМО ЖІНКУ 
до опіки над двома дітьми і до 
легкої домашньої праці. 4 або 5 
днів в тижні. Півінґстон. Н Дж 

(201)994-2812 
по 6-ій ѓод. веч. 

НА ПРОДАЖ 

НА ПРОДАЖ 

1-РОДИННА ХАТА 
4 кімнати, лазничка. веранда і 

ґараж 
Недалеко Львова. Україна. 

Зацікавлені, просимо писати на 
POST OFFICE 

Р О Box No 3940 
Jersey City. N.J. 07303 

SERVICE # 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines S 

equipment 
JACOB SACHS 
251 W 98th St 

New York. N Y 10025 
Tel (212) 222 6683 

7 days a week 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212) 6 7 4 2 5 6 8 


